
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

PROCESUL VERBAL 
 
 

al şedinţelor comisiei din datele 5, 6, 7 şi 8 mai 2014 
 

 

Pe data de 5 mai 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe 

ordinea de zi, dezbaterea cererii de rexaminare a Preşedintelui României 

asupra Proiectului de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei „Proiect 

Ferentari” (PL-X 140/2014). 

Au participat la şedinţă un număr de 8 deputaţi din numărul total de 

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

Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu Stroe, Remus-

Florinel Cernea, Claudiu-Andrei Tănăsescu, precum şi dna deputată 

Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Mircea Lubanovici - din 

Grupul parlamentar al PDL, dl deputat Dan-Ştefan Motreanu şi dl deputat 



Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL. Şedinţa a fost 

condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi împreună cu Comisia 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 

fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Cererea de reexaminare - 

formulată de Preşedintele României - a Legii privind înfiinţarea 

Fundaţiei “Proiect Ferentari”, trimisă cu adresa nr. PL-x 238/2013/2014 

din 17 februarie 2014. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor  este Cameră decizională.  

Iniţiativa legislativă a Guvernului are ca obiect de reglementare 

înfiinţarea Fundaţiei “Proiect Ferentari” a Secretariatului General al 

Guvernului, persoană juridică română, apolitică, fără scop patrimonial, 

de utilitate publică, prin derogare de la prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Scopul Fundaţiei „Proiect Ferentari” a Secretariatului General al 

Guvernului îl constituie derularea unor proiecte, programe şi activităţi ce 

vizează incluziunea socială a cetăţenilor români de etnie romă. 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din data de 10 decembrie 2013 şi trimisă la promulgare în data 

de 16 decembrie 2013. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în urma 

reexaminării, a respins cererea de reexaminare formulată de Preşedintele 

României şi a adoptat Legea privind înfiinţarea Fundaţiei “Proiect 

Ferentari”, în şedinţa din 10 februarie 2014. 

Preşedintele României, prin cererea de reexaminare, solicită 

respingerea actului normativ, pentru  motivele următoare: 

- În cuprinsul art. 1, ce vizează înfiinţarea Fundaţiei “Proiect 

Ferentari” a Secretariatului General al Guvernului, nu se menţionează în 

mod expres prevederile de la care se face derogare prin acest act 

normativ, ale OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Totodată, 

nu se prevede ce rol are Secretariatul General al Guvernului şi dacă 

fundaţia se află în subordinea Secretariatului General al Guvernului sau 

acesta este fondator al acestei entităţi. De asemenea, nu se stabileşte, în 

mod clar - în expunerea de motive - argumentele care stau la baza 

derogării prevăzute la art. 1, simpla invocare a “situaţiei de fapt 

existente la momentul actual”, nefiind suficientă să fundamenteze 

elaborarea proiectului de lege de către Guvernul României. În acelaşi 

context, prin art. 3, sunt enumerate activităţile, în vederea realizării 

obiectivelor acestei fundaţii. Astfel, acestea se suprapun cu atribuţiile 

Agenţiei Naţionale pentru Romi, agenţie aflată în subordinea 

Secretariatului General al Guvernului; 

- În ceea ce priveşte perspectiva importanţei şi utilităţii 

obiectivelor acestei fundaţii, în art. 2 din lege, lipsesc principiile de bază 

care privesc organizarea şi funcţionarea persoanei juridice nou înfiinţate, 
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principii a căror detaliere ar conduce la definirea clară a statutului 

propriu; 

- În art. 6 din acest act normativ se reglementează structura 

organului de conducere al acestei persoane juridice care ar urma să fie 

compus din 7 membri. În acest context, în care cel de al 7-lea membru, 

un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale, este desemnat de 

către Secretarul general al Guvernului, fără a se face nici cea mai mică 

referire la criteriile de selecţie, nu poate decât să arate, în mod 

neechivoc, faptul că această fundaţie nu are o capacitate reală de a fi în 

afara deciziei politice, deşi se menţionează la art. 1 al actului normativ 

trimis spre promulgare că această fundaţie este o persoană juridică 

română, apolitică şi de utilitate publică; 

- De asemenea, denumirea fundaţiei creează confuzie cu privire la 

destinaţia propriu-zisă a acestui organism. Denumirea induce percepţia 

că organismul se va concentra pe situaţia comunităţii rome din aria 

urbană Ferentari, în timp ce aria obiectivelor arată că această fundaţie va 

urmări „îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor 

români de etnie romă în comunităţile în care aceştia trăiesc” (art.2 lit.a). 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii 

celor două Comisii sesizate în fond au examinat cererea de reexaminare 

în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei juridice au dezbătut cererea de reexaminare - 

prima dată - în şedinţa din 26 martie 2014. Cu acea ocazie, la lucrările 
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comisiei a participat în calitate de invitat, din partea Secretariatului 

General al Guvernului, domnul Andrei Rizoiu, secretar de stat. 

Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi, la şedinţă au participat 20 deputaţi. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de către membrii 

Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, s-a hotărât, cu majoritate de 

voturi (2 voturi împotrivă), să se supună plenului Camerei Deputaţilor, 

spre dezbatere şi adoptare, admiterea în parte a Legii privind înfiinţarea 

Fundaţiei “Proiect Ferentari”, cu un singur amendament de fond. 

Membrii Comisiei pentru drepturile omului au dezbătut cererea de 

reexaminare în două rânduri: prima dată în şedinţa din 8 aprilie 2014 - 

când au participat, la lucrări, în calitate de invitaţi, din partea 

Secretariatului General al Guvernului, domnul Andrei Rizoiu, secretar 

de stat şi domnul Dragoş Condrea, director al Direcţiei juridice şi în 

şedinţa din 5 mai 2014.  

În şedinţa din 5 mai 2014, membrii Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, au luat în dezbatere 

cererea de reexaminare. În urma dezbaterilor, a examinării raportului 

preliminar întocmit de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi a 

opiniilor exprimate, membrii Comisiei, au hotărât, cu majoritate de 

voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere), să supună plenului Camerei 

Deputaţilor - spre dezbatere şi adoptare - raportul de  admitere în parte a 

Cererii de reexaminare şi de adoptare a Legii privind înfiinţarea 

Fundaţiei “Proiect Ferentari”, cu un amendament admis, care este redat 

alăturat. 
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Astfel, la art. 6 din proiectul de lege, a fost adăugat un nou alineat 

(3) cu următorul conţinut: “(3) Desemnarea de către Secretariatul 

General al Guvernului a unui membru din partea unei organizaţii 

neguvernamentale - aşa cu este prevăzut la alin. (2) - se va face în baza 

unor criterii de selecţie stabilite prin ordin al Secretariatul General al 

Guvernului, publicate pe site-ul oficial al Guvernului, cu 30 de zile 

înainte de împlinirea procedurii de numire.” 

 
 

 Pe data de 6 mai 2014, şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale a avut pe ordinea de zi 

următoarele iniţiative legislative: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (PL-X 186/2014). 

2. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi 

simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului 

persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii 

(PL-X 193/204). 

3. Propunere legislativă privind acordarea unor facilităţi cu caracter 

cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată (Pl-x 206/2014). 

4.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.12/2014 privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
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Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali (PL-X 207/2014). 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind 

Codul Muncii (Pl-x 214/2014). 

6.  Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.678 

din 21 noiembrie 2001  privind prevenirea şi combaterea traficului de 

persoane (Pl-x 224/2014). 

7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.14/2003 a partidelor politice (Pl-x 231/2014). 

Au participat la şedinţă un număr de 8 deputaţi din numărul total de 

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

Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu Stroe, Remus-

Florinel Cernea, Claudiu-Andrei Tănăsescu, precum şi dna deputată 

Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Mircea Lubanovici - din 

Grupul parlamentar al PDL, dl deputat Dan-Ştefan Motreanu şi dl deputat 

Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL. Şedinţa a fost 

condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei. 

 În urma dezbaterilor, proiectul de lege înscris la primul punct de pe 

ordinea de zi, pentru care comisia noastră a fost sesizată spre avizare în 

procedură de urgenţă, a primit un aviz  favorabil cu majoritate de voturi. 

 La proiectul de lege înscris la punctul doi de pe ordinea de zi au 

participat, ca invitaţi din partea Ministerului Justiţiei, domnul Daniel 

Botea, şef serviciu, şi domnul Dragoş Panaitescu, consilier juridic, care au 

susţinut observaţiile de fond formulate în punctul de vedere al 

Guvernului.  
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 De asemenea, la dezbateri a participat şi domnul Şerban Suru, şeful 

Mişcării Legionare - Garda de Fier, care  a  prezentat punctul de vedere al 

organizaţiei pe care o conduce cu privire la prevederile acestei iniţiative 

legislative şi a solicitat respingerea proiectului de lege, considerând că 

acesta încalcă prevederile Deciziei-cadru nr.913/2008 a Consiliului 

Uniuniii Europene.  

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, acordarea unui aviz favorabil, cu două amendamente admise. 

 Iniţiativele legislative de la punctele 3, 5, 6 şi 7 au fost avizate 

negativ cu unanimitate de voturi.  

 Doar proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi. 
  

  

Pe data de 7 mai 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut pe ordinea 

de zi următoarele puncte:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

53/2003 Codul muncii (PL-x 189/2014). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 201/2014). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din 

Legea 53/2003 - Codul muncii, republicată (PL-x 216/2014). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

cetățeniei române nr.21/1991 (PL-x 220/2014). 
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5. Propunere legislativă privind instituirea asistentului responsabil de 

relația cu cetățenii vârstnici (PL-x 232/2014). 

6. Comunicare a Comisiei privind iniţiativa cetăţenească europeană 

"Apa şi salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun public, 

nu o marfă!" - COM(2014)177. 

7. Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European 

privind politica UE în materie de returnare - COM(2014)144. 

Au participat la şedinţă un număr de 8 din numărul total de 11 

deputaţi. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Tudor 

Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu Stroe, Remus-

Florinel Cernea, Claudiu-Andrei Tănăsescu, precum şi dna deputată 

Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Mircea Lubanovici - 

din Grupul parlamentar al PDL, dl deputat Dan-Ştefan Motreanu şi dl 

deputat Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 

Comisiei. 

 Propunerea legislativă de la punctul 1 a primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. Şi iniţiativa legislativă de la punctul 2 a fost avizată 

favorabil prin votul unanimităţii membrilor Comisiei. 

 În schimb, propunerile legislative de la punctele 3 şi 4 au fost 

avizate negativ cu unanimitate de voturi. 

 Propunere legislativă privind instituirea asistentului responsabil de 

relația cu cetățenii vârstnici, de la punctul 5, a fost avizată negativ, 

considerându-se că s-ar institui o discriminare nejustificată a cetăţenilor în 
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vârstă, în raport cu celelalte categorii de cetăţeni, atunci cînd aceştia 

relaţionează cu autorităţile publice. 

 La finalul şedinţei, membrii Comisiei au luat act de cele 2 

Comunicări din partea Comisiei Europene. 

 

 În continuare a avut loc şedinţa celor subcomisii reunite şi anume: 

Subcomisia pentru egalitate de tratament şi nediscriminare şi Subcomisia 

pentru  monitorizarea respectării drepturilor persoanelor private de 

libertate, din cadrul Comisiei. Lucrările şedinţei au avut următoarea  

ordine de zi:  

1. Participarea la Conferinţa Internaţională „70 de ani de la deportarea 

evreilor din Transilvania de Nord” - care s-a desfăşurat la Palatul 

Parlamentului - sala Drepturilor Omului, sub înaltul patronaj al 

Preşedintelui Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu Zgonea. 

2. Informare privind  participarea la Seminarul „Cum pot statele membre 

ale UE să combată, în mod eficient, criminalitatea motivată de ură? 

Îmbunătăţirea raportării şi înregistrarea evenimentelor”, organizat de 

Agenţia Europeană a Drepturilor Omului (FRA) în contextul dimensiunii 

parlamentare a Preşedinţiei Elene a Consiliului Uniunii Europene în 

cooperare cu Centrul de Drept Economic şi  Internaţional. 

  La ambele acţiuni au fost prezenţi: domnul deputat Nicolae Păun, 

preşedintele comisiei, doamna deputat Tamara Dorina Ciofu, 

vicepreşedintă a Comisiei şi preşedintă a Subcomisiei pentru egalitate de 

tratament şi nediscriminare, domnul deputat Ioan-Sorin Roman, secretar 
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al Comisiei şi preşedintele Subcomisiei pentru  monitorizarea respectării 

drepturilor persoanelor private de libertate. 

 
  

 Pe data de 8 mai 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut pe ordinea 

de zi următoarele puncte:  

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu, 

"Agenda Uniunii Europene pentru Rezumat Justiţie pentru anul 2020".      

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor 

"Realizarea unei Europe deschise şi sigure". 

Au participat la şedinţă un număr de 8 deputaţi din numărul total de 

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

Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu Stroe, Remus-

Florinel Cernea, Claudiu-Andrei Tănăsescu, precum şi dna deputată 

Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Mircea Lubanovici - din 

Grupul parlamentar al PDL, dl deputat Dan-Ştefan Motreanu şi dl deputat 

Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL.  

Cele 2 documente primite de la organismele Uniunii Europene - având 

caracter nelegislativ - au fost însuşite cu unanimitate de voturi de către 

deputaţii prezenţi.           

 

PREŞEDINTE 
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   deputat Nicolae Păun 
 
 
 

Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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