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  PROCESUL VERBAL  

                      al lucrărilor comisiei din data de 6 mai 2009 
 

 

Pe data de 6 mai 2009, activitatea Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale s-a desfăşurat în 

două părţi.  

În prima parte a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

împreună cu Comisia  pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi Comisia pentru politică externă în vederea întocmirii 

raportului  comun pentru Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 

cetăţenilor români în străinătate. 

          La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, dl Radu 

Stanca, secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 



dl. Pătru Cătălin, director Cabinet secretar de stat, iar din cadrul 

Direcţiei Generale de Paşapoarte a MAI au fost prezenţi: comisarul 

şef Judea Claudiu Horaţiu, dl. Director General Sime Aurel Vasile, 

dna Elena Ciocan, director adjunct,  dl. Maroşan Marica, şef Serviciu 

juridic şi dna consilier juridic Bizadea Alina.          

Din partea Ministerului Afacerilor Externe au fost prezenţi 

secretarul de stat, dna Intotero Natalia Elena şi dl. Dumitrescu 

Cosmin de la Direcţia Generală pentru afaceri Consulare. 

Din partea clerului a fost prezent Monahul Filotheu Bălan de la 

Mănăstirea Petru Vodă, Neamţ. 

La şedinţă au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru 

drepturile omului,  un număr de 7 deputaţi din numărul total de 12 - 

respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu, 

Florin Postolachi, Lucian Riviş-Tipei, Mihai Stroe, Pop Virgil şi 

Varga Attila. Au fost absenţi: domnul deputat Mircea Lubanovici, 

din Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal, domnul 

deputat Dan-Ştefan Motreanu - din Grupul parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal - care este chestor şi domul deputat Victor-Viorel 

Ponta - din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat care 

este Ministru pentru Relaţia cu Parlamentul, domnul deputat Sergiu 

Andon din Grupul parlamentar al Alianţei Partidului Social 

Democrat - Partidul Conservator  şi domnul deputat Gigel-Sorinel 
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Ştirbu  din partea Grupului parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal. 

Şedinţa comună a celor trei comisii reunite a fost condusă de 

dl. deputat Costică Canacheu, preşedintele Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională. La solicitarea dl. deputat 

Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale, preşedintele de şedinţă a făcut 

apelul nominal pentru stabilirea cvorumului.  

În urma apelului s-a constatat existenţa cvorumului doar în 

cazul Comisiei pentru drepturile omului şi ca urmare şedinţa s-a 

suspendat nefiind întrunit cvorumul necesar celor trei comisii 

reunite.  

Ca urmare, preşedintele de şedinţă, dl. deputat Costică 

Canacheu, a propus întocmirea unei adrese către Biroul Permanent 

pentru a repartiza dezbaterea în fond a proiectului de Lege menţionat 

mai sus numai unei Comisii, urmând ca celelalte două să fie sesizate 

doar pentru aviz.   

În partea a doua a şedinţei, Comisia pentru drepturile omului 

culte şi problemele minorităţilor naţionale a avut următoarea ordine 

de zi: 

         1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.11/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
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Parlamentul European (PL-X235/2009); 

      2. Proiectul de Lege privind reglementarea prelucrării datelor cu 

caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului 

Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi 

combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a 

ordinii publice (PL-X236/2009); 

      3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

alineatului (2) al articolului 53 din Legea nr.215/2001, republicată, 

privind administraţia publică locală (Pl-x243/2009); 

     4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.16/2009 privind abrogarea art.II din Legea 

nr.305/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii (PL-X246/2009); 

     5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 

învăţământului nr.84/1995 şi a Legii nr.128/1997 Statutul 

personalului didactic(PL-X248/2009). 

     

     La şedinţă au fost prezenţi  un număr de 10 deputaţi din numărul 

total de 12 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Marius 

Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Mircea 

Lubanovici, Lucian Riviş-Tipei, Mihai Stroe, Gigel-Sorinel Ştirbu, 

Pop Virgil şi Varga Attila. Au fost absenţi: domnul deputat Dan-
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Ştefan Motreanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal - care este chestor şi dl deputat Victor-Viorel Ponta - din 

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat care este Ministru 

pentru Relaţia cu Parlamentul. 

       Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale. 

       În urma dezbaterilor, în cazul proiectelor de lege de la punctele 

1, 4 şi 5, deputaţii au acordat un aviz favorabil cu unanimitate de 

voturi, în cazul celui de la doilea s-a acordat tot un aviz favorabil dar 

cu majoritate de voturi iar în cazul propunerii legislative de la 

punctul al treilea deputaţii au acordat un aviz negativ cu majoritate 

de voturi. 

      Tot în cadrul celei de a doua părţi a şedinţei Comisiei pentru 

drepturile omului a avut loc o întâlnire cu dl. comisar şef Ioan Băla, 

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în 

cadrul căreia s-a discutat şi s-a dezbătut asupra rapoartelor întocmite 

în urma vizitelor efectuate la Penitenciarele din Rahova, Jilava, 

Aiud, Gherla de către unii membrii ai Comisiei, în final deputaţii 

hotărând că aceste întâlniri sunt fructuoase, încercându-se ca prin 

colaborarea între aceste instituţii să se găsească împreună soluţii 

benefice pentru funcţionarea mai bună a penitenciarelor şi a reducerii 
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numărului de situaţii în care se poate vorbi de eventuale încălcări ale 

drepturilor omului. 

     În acelaşi timp, s-a subliniat  şi posibilitatea de a iniţia, în viitor,  

un demers comun pentru numite iniţiative legislative în acest 

domeniu. 
 

PREŞEDINTE 

 
deputat Nicolae Păun 

 
 
Întocmit: consilier Marcela Monica Stoica 
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