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SINTEZA 
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Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale s-a desfăşurat în data de 3 martie 2015 şi a 

avut înscrise pe ordinea de zi următoarele puncte: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.11/2014 pentru completarea art.2 din Ordonanţei Guvernului 

nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România (PLx 54/2015). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată (PLx 

83/2015). 



3. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 

nr.53/2003 - Codul Muncii (PLx 84/2015). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 

privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 

văduvelor de război (PLx 86/2015). 

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.87 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 89/2015). 

6. Informare cu privire la participarea la Conferinţa F.R.A. (Agenţia 

Europeană pentru Drepturile Omului) asupra prevenirii şi combaterii 

crimelor comise din ură (Viena, 26-27 februarie 2015). 

7. Diverse. 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 8 deputaţi din numărul 

total de 12. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 

Tudor Ciuhodaru, Valeriu-Andrei Steriu, Ioan-Sorin Roman, 

Claudiu-Andrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici, Remus-Florinel 

Cernea, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost 

absenţi: dl deputat Markó Attila-Gabor - din Grupul parlamentar al 

UDMR, dna deputată Elena Gabriela Udrea - neafiliată, domnii 

deputaţi Mihai-Alexandru Voicu din Grupul parlamentar al PNL, 

precum şi dl deputat Titi Holban - din Grupul parlamentar al PSD 

(UNPR).   

 

 La dezbaterea pe fond, pentru raport, a proiectului de lege 

înscris la punctul 1 al ordinii de zi a participat, ca invitat din partea 

Secretariatului de Stat pentru Culte, domnul Florinel Irinel Frunză, 
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director al Direcţiei Relaţii Culte, din cadrul Secreatariatului General 

al Guvernului. 

 Domnul director Florinel Irinel Frunză a făcut o serie de 

precizări cu privire la obiectul de reglementare al iniţiativei 

legislative de la punctul 1, astfel încât membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, în forma 

prezentată, urmând ca raportul preliminar de adoptare să fie înaintat 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.  

 În continuare, propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii 

de zi a fost adoptată de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Iniţiativa legislativă de la punctul trei al ordinii de zi a fost respinsă, 

cu majoritate de voturi, iar iniţiativele legislative de la punctele 4, 

respectiv 5, ale ordinii de zi, au primit, la rândul lor, aviz favorabil, 

cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, unul dintre membrii staff-ului 

Comisiei - care s-a deplasat la Viena - a făcut o scurtă informare 

asupra problemelor dezbătute în cadrul Conferinţei având ca temă 

prevenirea şi combaterea crimelor comise din ură, organizată de 

Agenţia Europeană pentru Drepturile Omului (FRA), care s-a 

desfăşurat la Viena, în perioada 26-27 februarie 2015. 

La punctul “Diverse”, membrii Comisiei au luat act - cu 

unanimitate de voturi - de desemnarea domnului deputat Valeriu-

Andrei Steriu, pentru funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, la 
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propunerea Grupului parlamentar al PSD, domnia sa devenind 

membru al Comisiei, din data de 25 februarie 2015. 

 

 Apoi doamna deputată Tamara Dorina Ciofu, vicepreşedintă a 

comisiei, a prezentat iniţiativa domnului deputat Virgil Guran, 

membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare a Camerei Deputaţilor, de a constitui o Comisie 

parlamentară de anchetă pentru verificarea condiţiilor din centrele de 

plasament pentru copii. Domnul deputat Virgil Guran a precizat că 

iniţiativa sa porneşte de la decesele nejustificate înregistrate în acest 

tip de instituţii, aşteptând ca membri deputaţi din toate partidele 

parlamentare şi, ţinând seama de specificul Comisiei pentru 

drepturile omului,  a adresat deputaţilor prezenţi invitaţia de a se 

înscrie în comisia propusă de dânsul. 

 

 La finalul şedinţei, domnul deputat Ioan Sorin Roman, secretar 

al comisiei şi preşedinte al Subcomisiei pentru monitorizarea 

respectării drepturilor persoanelor private de libertate, a prezentat 

raportul întocmit în urma vizitei efectuate la Penitenciarul Arad, în 

data de 27 februarie 2015, amintind de o serie de nereguli constatate 

acolo. 

 De asemenea, domnul deputat Ioan Sorin Roman a solicitat 

aprobarea Comisiei de a efectua un control parlamentar asupra 

modului în care sunt respectate drepturile  persoanelor private de 

libertate în Arestul Central al Direcţiei Generale de Poliţie a 
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Municipiului Bucureşti. În această vizită, domnul deputat urmează să 

fie însoţit de unul dintre membrii staff-ului comisiei. Membrii 

comisiei au aprobat şi această solicitare, cu unanimitate de voturi. 

 

Pe data de 5 martie 2015, membrii Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au desfăşurat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate-n portofoliul 

Comisiei. 

 

Preşedinte 

 

deputat Nicolae Păun 
 
 

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu  
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