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Pe data de 9 octombrie 2013, a avut loc şedinţa comună a Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având pe ordinea 
de zi dezbaterea în fond a Proiectului de Lege privind înfiinţarea 
Fundaţiei „Proiect Ferentari”  (PLx. 238/2013). 

 
La şedinţă au fost prezenţi, din partea Comisiei drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale un număr de 10 deputaţi din 
numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae 
Păun, Dorel-Gheorghe Căprar, Ion Cristinel Marian, Ioan-Sorin Roman, 
Claudiu-Andrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici, Remus-Florinel Cernea, 
Markó Attila-Gabor, Tudor Ciuhodaru, precum şi dna deputată Tamara-
Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Dan-Ştefan Motreanu - din 
Grupul parlamentar al PNL, precum şi domnii deputaţi Radu Stroe şi 
Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL - care sunt 
membri ai Guvernului.  

La lucrările comisiilor a participat - în calitate de invitat - din partea 
Secretariatului General al Guvernului, doamna Luiza Marian, director de 
cabinet. 

Deputa�ii celor două Comisii reunite au decis, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea raportului asupra proiectului de lege, dar într-o formă 



amendată. Amendamentele - adoptate şi ele cu unanimitate de voturi - au 
fost după cum urmează: 

- la art.3, lit.f) iníţială - “oferă asistenţă tehnică Agenţiei Naţionale 
pentru Romi şi organizaţiilor neguvernamentale rome, atunci 
când este solicitată” - a devenit: “Colaborează cu organizaţiile 
neguvernamentale rome la solicitarea acestora sau atunci când 
este necesar”; 

- la art.4, textul iniţíal - “Sediul Fundaţiei este în municipiul 
Bucureşti” - a fost completat cu fraza “Acest sediu va fi stabilit 
ulterior prin statut propriu”; 

-  la art.6, textul iniţial al alineatului (2) - “Desemnarea Consiliului 
director se realizează prin ordin al secretarului general al Guvernului” - a 
devenit: “Consiliul director este compus din 7 membri desemnaţi astfel: 

 -  1 membru de către Senat; 
 -  1 membru de către Camera Deputaţilor; 
-  1 membru de către Agenţia Naţională pentru Romi; 
-  4 membri de către Secretarul general al Guvernului.” 

 
 

PREŞEDINTE 
 
 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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