
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

PROCESUL VERBAL 
 
 

al şedinţelor comisiei din datele 12, 13, 14 şi 15 mai 2014 
 
 

Pe data de 12 mai 2014, membrii Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au desfăşurat studiu 

individual asupra Raportului de activitate pe anul 2013 al Agentului 

Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, primit 

de la Ministerul Afacerilor Externe spre informare. 

 

Pe data de 13 mai 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe 

ordinea de zi, următoarele iniţiative legislative: 

1. Propunere legislativă privind carnetul de sănătate al copilului (PL-

X 245/2014). 



2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.11 din Legea 

nr.21 din 1 martie 1991 a cetățeniei române (PLx 251/2014). 

3. Propunere legislativă privind medicina școlară (PLx 254/2014). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 258/2014). 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 262/2014). 

Au participat la şedinţă un număr de 9 deputaţi din numărul total de 

11. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Tudor 

Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu Stroe, Mircea 

Lubanovici, Remus-Florinel Cernea, Claudiu-Andrei Tănăsescu, precum 

şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Dan-

Ştefan Motreanu şi dl deputat Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul 

parlamentar al PNL. Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei. 

 În urma dezbaterilor asupra propunerii legislative de la primul 

punct, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, acordarea 

unui aviz negativ. 

 Iniţiativa legislativă de la punctul 2 a fost avizată favorabil cu 

majoritate  de voturi.  

 Propunerea legislativă a primit aviz negativ cu majoritate  de voturi. 

 Iniţiativa legislativă de la punctul 4 a fost avizată de membrii 

Comisiei cu unanimitate de voturi. 

Pentru propunerea legislativă de la punctul 5 deputaţii prezenţi au 

decis - cu majoritate  de voturi - să acorde un aviz negativ. 
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Pe data de 14 mai 2014, şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale a avut următoarea ordine de zi : 

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 

COM(2014)209. 

2. Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European cu 

privire la orientările pentru punerea în aplicare a Directivei 2003/86/CE 

privind dreptul la reîntregirea familiei - COM(2014)210. 

3. Şedinţa Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi nediscriminare şi a 

Subcomisiei pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor 

private de libertate pentru informare şi dezbatere asupra Raportului de 

activitate al Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO) pentru 

anul 2013. 

Au participat la şedinţă un număr de 9 deputaţi din numărul total de 

11. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Tudor 

Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu Stroe, Mircea 

Lubanovici, Remus-Florinel Cernea, Claudiu-Andrei Tănăsescu, precum 

şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Dan-

Ştefan Motreanu şi dl deputat Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul 

parlamentar al PNL. Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei. 

Pentru dezbaterea de la punctul 3, a participat dna Irina Zlătescu-

Moroianu, directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului. 
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În debutul şedinţei, membrii Comisiei au luat act de cele două 

documente primite de la organismele Uniunii Europene. Acestea, având 

caracter nelegislativ, au fost însuşite cu unanimitate de voturi de către 

deputaţii prezenţi.       

Directorul IRDO a prezentat apoi activitatea institutului din anul 

precedent, care a pus accentul pe organizarea unor parteneriate şi 

programe care să răspundă cerinţelor internaţionale şi naţionale de 

promovare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi de 

formare a persoanelor care au responsabilităţi în domeniul protecţiei 

acestora. 

  

Pe data de 15 mai 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut 

pe ordinea de zi : analiza scrisorilor şi petiţiilor primite la Comisie.  

Au participat la şedinţă un număr de 9 deputaţi din numărul total de 

11. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Tudor 

Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu Stroe, Mircea 

Lubanovici, Remus-Florinel Cernea, Claudiu-Andrei Tănăsescu, precum 

şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Dan-

Ştefan Motreanu şi dl deputat Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul 

parlamentar al PNL. Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei. 

 

Deputaţilor le-au fost prezentate, de către stafful Comisiei, cele 

mai importante cazuri ale petenţilor care s-au adresat Comisiei, membrii 
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Comisiei recomandând soluţionarea acestora potrivit legii şi atribuţiilor 

comisiilor parlamentare.  

 
 
 

PREŞEDINTE 
 
 

   deputat Nicolae Păun 
 
 
 

Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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