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 Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale din data de 31 martie 2015 s-a desfăşurat în 2 părţi. 

Prima parte a lucrărilor Comisiei s-a desfăşurat în şedinţă comună, în 

cadrul a 6 Comisii reunite: Comisiile pentru drepturile omului, culte şi 

minorităţi, Comisiile juridice şi Comisiile pentru egalitate de şanse pentru 

bărbaţi şi femei şi a avut pe ordinea de zi audierea celor 17 candidaţi propuşi 

de Grupurile parlamentare, precum şi de societatea civilă, pentru ocuparea 

celor 6 locuri vacantate din Colegiul Director al Consiliului Național pentru 

Combaterea Discriminării (CNCD), pentru un mandat de 5 ani.  

 

La şedinţa din 31 martie au fost prezenţi un număr de 6 deputaţi din 

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



Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, 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 şi Mircea Lubanovici din Grupul parlamentar al PNL, 

precum şi dl deputat Valeriu-Andrei Steriu - din Grupul parlamentar al PSD. 

 

Potrivit prevederilor art.24 alin.(1) şi alin.(3) din OGF nr.137/2000, 

republicată, parlamentarii din cele 6 Comisii au analizat documentele 

prezentate pentru fiecare candidat propus, inclusiv contestaţiile depuse de către 

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului din România – Comitetul 

Helsinki, la adresa candidaţilor Ioan Vasile Ţene, Vichi-Ştefania Stoican şi a 

dlui Mihai Tociu. 

Candidaţii şi-au susţinut candidaturile prin scurte prezentări de câte 2 

minute, iar, după o serie de întrebări lămuritoare pe marginea acestora - din 

partea câtorva parlamentari, s-a trecut la vot cu buletine de vot. Urmare a 

numărării voturilor, s-a constatat că, din totalul de 57 de buletine de vot, 55 

buletine au fost declarate valabile, 2 buletine au fost anulate, cu următorul 

rezultat pentru candidaţi: Asztalos Csaba Ferenc - 47 de voturi; Claudia Sorina 

Popa - 51 de voturi; Ioan Vasile Ţene – 3 voturi; Daniel Vasile – 1 vot; Florin 

Bogdănel Priboi - 1 vot; Oana Băluţă - 19 voturi; Cerasela Bănică - 2 voturi; 

Cristinel Buzatu - 2 voturi; Crina Morteanu - 2 voturi; Mihai Tociu - 4 voturi; 

Mariana Dincă - 1 vot; Luminiţa Gheorghiu - 44 de voturi; Cristian Jura - 35 

de voturi: Petre Florin Manole - 41 de voturi; Diana Cornelia Pană - 2 voturi şi 

Dragoş-Niţă Tiberiu - 27 de voturi. 
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A doua parte a lucrărilor Comisiei s-au desfăşurat în şedinţă separată şi 

a avut înscrise pe ordinea de zi următoarele puncte: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind 

Codul de procedură penală (PLx 267/2015) 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2015 

pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului 

nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (PLx 284/2015) 

3. Propunere legislativă pentru interpretarea art. 175 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, 

în sensul includerii în categoria funcţionarilor publici, în înţelesul 

Codului penal, a parlamentarilor şi a Preşedintelui României (PLx 

289/2015) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 

pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 

modificările ulterioare (PLx 299/2015) 

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

sistemul unitar de pensii publice (PLx 300/2015) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (PLx 303/2015) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.263 

din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 

305/2015) 
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8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35 din 

13 martie 1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 

Poporului (PLx 190/2015). 

Proiectul de lege înscris la primul punct al ordinii de zi a primit aviz 

favorabil, cu majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege înscris la punctul doi al ordinii de zi a 

participat, ca invitată din partea Ministerului Afacerilor Interne, doamna 

secretar de stat Irina Alexe, care a precizat că iniţiativa Guvernului se 

întemeiază pe o hotărâre a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care au fost 

soluţionate unele probleme de drept în această materie. 

Supus votului, proiectul de lege a primit aviz favorabil, cu unanimitate 

de voturi. 

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

cu unanimitate de voturi. 

 Propunerea legislativă înscrisă la punctul patru a primit aviz favorabil, 

cu unanimitate de voturi. 

 Propunerea legislativă înscrisă la punctul cinci al ordinii de zi a fost 

respinsă, cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul şase şi propunerea legislativă de la 

punctul şapte au fost respinse, fiecare, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă înscrisă la punctul opt al ordinii de zi, 

membrii comisiei au formulat un amendament, la punctul patru al iniţiativei, 

cu următorul conţinut: „Revocarea din funcţie a adjuncţilor Avocatului 

Poporului se face de către Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, pe baza avizului comisiilor 

juridice şi comisiilor pentru drepturile omului ale celor două Camere ale 

Parlamentului”. 
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Atât amendamentul propus, cât şi propunerea legislativă în întregul său, 

au primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 

 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale din data de 1 aprilie 2015 s-a desfăşurat în cadrul 

următoarelor 6 Comisii reunite din Parlament: Comisiile pentru drepturile 

omului, culte şi minorităţi, Comisiile juridice şi Comisiile pentru egalitate de 

şanse pentru bărbaţi şi femei şi a avut pe ordinea de zi audierea candidatului 

propus de Grupul parlamentar al Minoritățile Naționale din Camera 

Deputaţilor pentru un loc în Colegiul Director al Consiliului Național pentru 

Combaterea Discriminării (CNCD), dl Ilie Dincă - în urma deciziei Birourilor 

Permanente ale celor două Camere ale Parlamentului de a aproba contestaţia 

depusă de dl deputat Nicolae Păun, în numele Grupului parlamentar amintit, 

privitor la desfăşurarea audierilor celor 17 candidaţi pentru conducerea 

C.N.C.D. din data de 31 martie.  

 

La şedinţa din data de 1 aprilie au fost prezenţi un număr de 6 deputaţi 

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

Tudor Ciuhodaru, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Ioan-Sorin Roman - înlocuit cu 

mandat de dl Dorel-Gheorghe Căprar, Mircea Lubanovici - înlocuit cu mandat 

de dl Vasile Gudu, 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, domnul deputat Mihai-

Alexandru Voicu din Grupul parlamentar al PNL, dl deputat Remus-Florinel 

Cernea - neafiliat, precum şi dl deputat Valeriu-Andrei Steriu - din Grupul 

parlamentar al PSD.  
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În urma votului deputaţilor din cele 6 Comisii reunite, candidatura dlui 

Ilie Dincă a fost validată cu 29 de voturi şi 1 abţinere. 

 

Partea a doua a şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale din data de 2 aprilie 2015 a avut înscrise pe 

ordinea de zi următoarele puncte: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii 

public (PLx 305/2015). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.287/2009 republicată privind Codul civil (PLx 312/2015). 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 

privind Codul de procedură civilă şi a Legii nr.76/2012 pentru 

punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de 

procedură civilă (PLx 313/2015). 

La şedinţa din 2 aprilie au fost prezenţi un număr de 6 deputaţi din 

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

Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, 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 şi Mircea Lubanovici din Grupul parlamentar al PNL, 

precum şi dl deputat Valeriu-Andrei Steriu - din Grupul parlamentar al PSD. 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost respinsă cu majoritate de 

voturi.. 

Propunerea legislativă înscrisă la punctul 2 a primit aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă înscrisă la punctul 3 a primit aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 

 

          Preşedinte 

 

deputat Nicolae Păun 
 

 

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu  
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