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 Şedinţa  Comisiei   pentru  drepturile  omului,  culte  şi  

problemele  minorităţilor   naţionale  a  avut  loc   în  data  de  16  

septembrie  2015. Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.135/2010 

privind Codul de procedură penală şi a Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal (Pl-x 574/2015) 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 – Codul muncii (PL-X 577/2015) 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 



protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (PL-X 

580/2015) 

4. Propunerea legislativă pentru completarea unor prevederi ale 

Legii nr.286/2009 privind codul penal, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl-x 587/2015). 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 9 deputaţi din numărul 

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

Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Kereskényi Gábor, Claudiu-

Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, Ioan Viorel Teodorescu, 

precum şi doamnele deputate Tamara-Dorina Ciofu şi Elena 

Gabriela Udrea. Au fost absenţi: dl deputat Mircea Lubanovici şi 

domnul deputat Mihai-Alexandru Voicu din Grupul parlamentar al 

PNL. 

 

      Propunerea legislativă înscrisă la primul punct al ordinii de zi 

a primit un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au acordat proiectului 

de lege înscris la punctul doi al ordinii de zi, un aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul trei al ordinii de zi a primit un 

aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

 Propunerea legislativă înscrisă la ultimul punct al ordinii de zi 

a fost respinsă, în urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi. 
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În data de 17 septembrie deputaţii au desfăşurat activităţi de 

studiu individual. 

  

 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Nicolae Păun 

 

 
 

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu  
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