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Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din datele de 16, 17, 18 şi 19 iunie 2014 

 

Pe data de 16 iunie 2014, a avut loc şedinţa comună a Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale,  

împreună cu Comisia omoloagă de la Senat, cu cele două Comisii  

juridice şi cele două Comisii pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi din Parlament, în vederea audierii candidaţilor înscrişi pentru 

ocuparea unui post vacant în Colegiul Director al Consiliului Naţional 

pentru Combaterea Discriminării. 

Au participat la şedinţă - din partea Comisiei - un număr de 8 

deputaţi din numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: 

Nicolae Păun, Tudor Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, 

Radu Stroe, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici, precum şi 

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

Holban - din Grupul parlamentar al PSD, dl deputat Dan-Ştefan Motreanu 



şi dl deputat Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL, 

precum şi dna deputată Elena Gabriela Udrea şi dl deputat Remus-

Florinel Cernea - neafiliaţi. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Liviu-Bogdan Ciucă, 

preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei 

Deputaţilor. Pentru ocuparea postului, devenit vacant prin demisia 

doamnei Ioana Liana Cazacu, s-au înscris două candidate: doamna 

Luminiţa Gheorghiu şi doamna Lucia Nicoleta Nicula, aceasta din urmă 

nefiind prezentă la audieri. 

În urma studierii documentelor depuse de fiecare dintre cele două 

candidate şi a opiniilor exprimate de membrii celor şase comisii, aceştia 

au hotărât, cu majoritate de voturi, numirea doamnei Luminiţa 

Gheorghiu pentru exercitarea restului de mandat, doamna Lucia Nicoleta 

Nicula, primind un aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

 

Pe data de 17 iunie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordinea de zi :  

1. Propunere legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor 

fizice care au accesat credite în franci elvețieni (PL-X 287/2014). 

2. Proiect de Lege privind proclamarea Zilei naționale a martirilor 

români anticomuniști (Pl-x 290/2014). 

3. Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență 

nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (PLx 

305/2014). 
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4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.52/2003 privind transparența decizională decizională în administrația 

publică (PLx 317/2014). 

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

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

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

Andrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici, Remus-Florinel Cernea, precum şi 

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

Holban - din Grupul parlamentar al PSD, dl deputat Dan-Ştefan Motreanu 

şi dl deputat Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL, 

precum şi dna deputată Elena Gabriela Udrea - neafiliată. 

 

 Pentru iniţiativa legislativă de la primul punct, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, să acorde un aviz negativ. 

 În urma dezbaterii asupra propunerilor legislative de la punctele  2 

şi 3, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi şi 1 abţinere, 

acordarea unor avize negative acestora. 

 Şi pentru propunerea legislativă de la ultimul punct, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să acorde un aviz negativ 

 

Pe datele de 18 şi 19 iunie 2014, deputaţii din cadrul Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 

desfăşurat studiu individual asupra iniţiativelor legislative rămase în 

portofoliul Comisiei. 
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PREŞEDINTE 
 
 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
 

Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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