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Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                                    

    
 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 12 aprilie 2016 

 

La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - care a avut loc pe data de 12 aprilie  2016 - pe 

ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Proiect de Lege pentru interzicera organizaţiilor politice cu caracter 

comunist (PL-x 123/2016). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind 

Codul de procedură civiă, precum şi a unor acte normative conexe (PL-x 

128/2016). 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Legea concediului 

paternal nr.210/1999 (PL-x 132/2016). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului (PL-x 111/2016). 

5. Propunere legislativă pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 

iulie 2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 136/2016). 
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La şedinţă au fost prezenţi un număr de 8 deputaţi din numărul 

total de 12. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein 

Tamara-Dorina Ciofu, Ioan Viorel Teodorescu, Tudor Ciuhodaru, Ioan-

Sorin Roman, Mircea Lubanovici, Claudiu-Andrei Tănăsescu şi Remus 

Cernea. Au fost absenţi: dl deputat Kereskényi Gábor - din Grupul 

parlamentar al UDMR, dl deputat Nicolae Păun - din Grupul 

parlamentar al Minorităţilor Naţionale, dl deputat Mihai-Alexandru 

Voicu - din Grupul parlamentar al PNL, precum şi dna deputat Elena 

Gabriela Udrea - neafiliată. 

 

La lucrările şedinţei au participat - din partea Guvernului - doamna 

Violeta Belegante - Şef serviciu al Direcţiei Eliberarea Acte Normative 

din Ministerul Justiţiei, dl Decebal Chinoiu şi dna Anişoara Ştefănescu – 

ambii - consilieri juridici în cadrul aceleiaşi direcţii. 

A mai participat, din partea Institutului Român pentru Drepturile 

Omului, dl Marius Mocanu - cercetător. 

Proiectul de Lege pentru interzicerea organizaţiilor politice cu 

caracter comunist de la primul punct a fost respins, cu unanimitate de 

voturi, membrii comisiei considerând că soluţia legislativă propusă are 

caracter neconstituţional, prevederile sale venind în contradicţie cu 

prevederile articolului 40 din Constituţia României revizuită. - care 

reglementează dreptul de asociere.  

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind 

Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe (a 

primit, cu unanimitate de voturi, aviz favorabil, iniţiativa legislativă 
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fiind susţinută şi de repezentanţii Ministerului Justiţiei, prezenţi la 

dezbateri, în calitate de invitaţi.  

Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 din Legea concediului 

paternal nr.210/1999 (PL-X 132/2016) a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi.  

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului (Pl-x 134/2016) a fost 

respinsă, cu unanimitate de voturi, membrii comisiei apreciind că 

prevederile acesteia sunt neconstituţionale, venind în contradicţie cu 

prevederile articolului 90 din Constituţia României revizuită.  

Propunerea legislativă pentru completarea art.574 al Legii nr.135 

din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală a primit aviz negativ, 

cu majoritate de voturi. Votul împotrivă a aparţinut dlui deputat Remus 

Cernea. Membrii comisiei, deşi au apreciat oportunitatea soluţiei 

legislative propuse, au stabilit că sediul materiei a fost greşit ales, votând 

pentru respingerea iniţiativei legislative amintite. 

 

În continuare lucrărilor şedinţei Comisiei, s-au desfăşurat lucrările 

Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi nediscriminare, care au fost 

conduse de dna deputat Tamara Ciofu -vicepreşedintele Comisiei şi 

preşedintele subcomisiei. La şedinţa Subcomisiei au participat ca invitaţi 

- din partea Agenţiei Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - 

următorii: dl George Băeşu – preşedintele A.N.R.P., care a fost însoţit de 

dna Alexandrina Bordeianu - Director şi dna Luminiţa Mihăilescu-

Baltag - Şef serviciu. 

Obiectul şedinţei l-a constituit situaţia retrocedărilor bunurilor 

comunităţii armene din judeţul Botoşani, care trenează de aproape un 
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deceniu. Din partea comunităţii amintite au participat la discuţii 

următorii reprezentanţi: Cristian Lazarovici - epitropul Bisericii Armene 

din Botoşani şi dl Gheorghe Lazarovici - consilier al Parohiei Bisericii 

Armene din Botoşani, precum şi dl Nicuşor Lupaşcu şi preot Radu 

Holea - vicar eparhial al aceleiaşi Biserici. 

Părţile au discutat situaţia dosarului pentru retrocedare depus la 

A.N.R.P. şi au convenit rezolvarea punctuală a cerinţelor formulate de 

conducerea A.N.R.P. prezentă la şedinţă, în lumina ultimelor modificări 

ale legislaţiei din domeniul retrocedării proprietăţilor. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
 

Ibram Iusein 
 
 

 

 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu  
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