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 Marţi, 24 martie 2015, membrii Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale s-au întâlnit, în şedinţă 

comună, cu membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ai 

Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi ale Camerei 

Deputaţilor şi cu membrii comisiilor omoloage de la Senat, precum şi cu 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului, în 

vederea audierii celor 17 candidaţi pentru ocuparea celor şase posturi 

vacante din Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării. La lucrările celor 6 Comisii parlamentare, au mai 

participat - înafara celor 16 candidaţi, unul neputându-se prezenta, fiind 

din provincie – şi reprezentanţi ai unor ONG-uri cu activitate în 



domeniul nediscriminării.  Au fost depuse obiecţii la cele 18 candidaturi 

depuse de către Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului  în 

România – Comitetul Helsinki, cu privire la candidaturile depuse de dl 

Ţene Ioan Vasile, dna Stoican Vichi-Ştefania şi dl Tociu Mihai. 

Din partea Comisiei au fost prezenţi la lucrări 8 deputaţi din totalul de 

11, după cum urmează: Nicolae Păun, Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin 

Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici, Remus-Florinel 

Cernea, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu; dl deputat Mihai 

Alexandru Voicu,  a fost înlocuit - cu mandat - de către dl deputat Daniel 

Andrei Gheorghe, din Grupul parlamentar al PNL. 

Au fost absenţi: dl deputat Markó Attila-Gabor - din Grupul 

parlamentar al UDMR, dna deputată Elena Gabriela Udrea - 

neafiliată, precum şi dl deputat Valeriu-Andrei Steriu - din Grupul 

parlamentar al PSD. 

 

Membrii celor 6 Comisii reunite au analizat documentele depuse 

pentru fiecare candidat, precum şi prezentarea scurtă făcută de fiecare 

dintre aceştia asupra activităţii lor, în condiţiile respectării condiţiilor 

procedurale de a prezenta, anterior, şi pe site-ul Camerei Deputaţilor 

datele candidaţilor. Urmare a numărării voturilor parlamentarilor 

prezenţi, s-a constatat că din totalul celor 57 de buletine de vot, 55 de 

buletine au fost valabile, 2 buletine fiind anulate.   

 

Înainte de numărarea voturilor, dl deputat Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
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minorităţilor naţionale - a părăsit, în semn de protest, lucrările 

Comisiilor reunite,  întrucât a considerat că ar fi fost corect ca toate 

minorităţile reprezentate în Parlament - cele 18 şi cea maghiară - să aibă 

fiecare câte un reprezentant în Colegiul Director al CNCD, iar 

organizaţiile civice pentru apărarea drepturilor omului să aibă măcar 2 

reprezentanţi, în loc de unul singur, şi să mai existe încă un reprezentant 

din partea Institutului Român pentru Drepturile Omului. 

În urma numărării buletinelor de vot distribuite parlamewntarilor 

din cele 6 Comisii reunite, s-a constatat că au fost validaţi prin voturile 

Comisiilor reunite următorii candidaţi: 

- Csaba Ferenc Astalozs – 47 de voturi – care este şi preşedintele actual 

al CNCD; 

- Luminiţa Gheorghiu – 44 de voturi 

- Petre Florin Manole - 41 de voturi; 

- Cristian  Jura – 35 voturi; 

- Tiberiu Dragoş Niţă – 27 voturi. 

 

 În a doua parte a aceleiaşi zile, membrii Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale s-au întrunit pentru a 

dezbate următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului (PLx 82/2015) 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din 
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hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii 

împotriva României nr.2 din 12 iulie 2005 (PLx 238/2015) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

cetăţeniei române nr. 21/1991 (PLx 243/2015) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.41 

din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi 

serviciile funerare (PLx 245/2015) 

5. Propunere legislativă privind modificarea O.G. nr.2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor (PLx 253/2015) 

6. Propunere legislativă de modificare şi completare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi al 

altor acte normative (PLx 255/2015) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al ar.18 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 168/2015) 

 

         Propunerea legislativă înscrisă la punctul 1 al ordinii de zi a primit 

aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

 La dezbaterea proiectului de lege înscris la punctul 2 al ordinii de 

zi a participat, ca invitat din partea Ministerului Afacerilor Externe, 

doamna Catrinel Brumar, Agentul Guvernamental pentru Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului. 

 Deputaţii prezenţi au acordat proiectului de lege un aviz favorabil, 

cu unanimitate de voturi. 
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 Propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi a fost 

respinsă, cu majoritate de voturi, ca şi propunerea legislativă înscrisă la 

punctul 4. 

 La dezbaterea propunerilor legislative înscrise la punctele cinci şi 

şase ale ordinii de zi a participat doamna Mihaela Iordache, consilier la 

Direcţia generală de legislaţie Cod procedură fiscală, din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice, care a prezentat punctul de vedere al 

ministerului referitor la cele două iniţiative legislative. 

 Supuse votului, propunerea legislativă de la punctul 5 a fost 

respinsă, cu majoritate de voturi, iar propunerea legislativă de la punctul 

6 a fost adoptată, cu majoritate de voturi.   

 Iniţiativa legislativă înscrisă la punctul 7 al ordinii de zi a primit 

aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 

 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale din data de 26 martie 2015 a avut înscrise pe 

ordinea de zi următoarele iniţiative legislative: 

1. Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare (PLx 

252/2015). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 

148/2000 privind publicitatea (PLx 254/2015). 

3. Propunere legislativă de modificare şi completare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor şi al altor acte normative (PLx 255/2015). 
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4. Propunere legislativă de completarea şi modificare a 

alineatului (5) al articolului 56 din Legea nr.283/2010, privind 

sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare (PLx 263/2015). 

5.  Propunere legislativă privind modificarea Legii 

Educaţiei Naţionale 1/2011 (PLx 91/2015). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 7 deputaţi din numărul 

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

Tudor Ciuhodaru, 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 Valeriu-Andrei 

Steriu - din Grupul parlamentar al PSD. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a primit aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit aviz favorabil, 

cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil 

cu majoritate de voturi. 

Propunerile legislative de la punctele 4 şi 5 au primit aviz 

favorabil, cu unanimitate de voturi. 
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Preşedinte 

 

deputat Nicolae Păun 

 

 

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu  
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