
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale           

 

PROCESUL VERBAL 
 
 

al şedinţei comisiei din data de 11 februarie 2014 
 

Pe data de 11 februarie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut  
următoarea ordine de zi :  

1. Întâlnirea membrilor Comisiei cu dna Meeri Wasberg, membru 
supleant al Comisiei pentru Afaceri Europene şi al Comisiei pentru 
Probleme Sociale din Parlamentul Regatului Suediei. 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului (PLx 
569/2013). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției 
Avocatului Poporului (PLx 578/2013). 

 
 

La şedinţă au participat un număr de 10 deputaţi din numărul total 
de 12. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Tudor 
Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu Stroe, Ion 
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Cristinel Marian, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici, 
Remus-Florinel Cernea,  precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. 
Au fost absenţi: dl deputat Dan-Ştefan Motreanu şi Mihai-Alexandru 
Voicu - din Grupul parlamentar al PNL - cel din urmă fiind membru al 
Guvernului. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 

Comisiei. 

În cadrul întâlnirii interparlamentare din cadrul primului punct, au 
fost evidenţiate bunele relaţii dintre popoarele şi parlamentele celor 2 
ţări, oaspetele fiind îndeosebi interesat de modul în care minoritatea 
romă s-a integrat în societatea românească, ca şi de căile şi mijloacele 
pentru atingerea acestui deziderat. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au decis - cu 
majoritate de voturi şi 1 abţinere, din partea dlui deputat Remus-Florinel 
Cernea - să acorde acestei propuneri legislative un aviz negativ. 

 La punctul 3 al ordinii de zi, în lipsa punctului de vedere al 
Guvernului asupra iniţiativei în dezbatere şi la propunerea dlui deputat  
Radu Stroe, deputaţii au hotărât - cu majoritate de voturi - să fie amânată 
dezbaterea acesteia până la primirea punctului de vedere al Guvernului. 

 

 

 

PREŞEDINTE 
 

     

                 deputat Nicolae Păun 

 
 

Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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