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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din datele de 17 şi 19 februarie 2015 

 

 Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale din data de 17 februarie 2015 a avut pe ordinea 

de zi următoarele iniţiative legislative: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 33/2015).  

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.53/2003 - Codul Muncii  (Pl-x 34/2015). 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din 

Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-X 43/2015). 

4. Propunerea legislativă privind combaterea şi prevenirea 

actelor cu caracter pedofil şi a infracţiunilor contra libertăţii şi 

integrităţii sexuale a persoanelor (Pl-x 44/2015). 

5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

articolului 58, alineatele (4) şi (10) din Legea nr.338/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 

45/2015). 
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La şedinţele desfăşurate în datele de 17 şi 19 februarie au fost 

prezenţi un număr de 8 deputaţi din numărul total de 12. Astfel, au 

fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Tudor Ciuhodaru, Ioan-

Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici, 

Remus-Florinel Cernea, Stroe Radu, precum şi dna deputată Tamara-

Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Markó Attila-Gabor - din 

Grupul parlamentar al UDMR, dna deputată Elena Gabriela Udrea - 

neafiliată, domnii deputaţi Mihai-Alexandru Voicu din Grupul 

parlamentar al PNL, precum şi dl deputat Titi Holban - din Grupul 

parlamentar al PSD (UNPR).   

 În urma dezbaterilor, propunerile legislative de la punctele 1 şi 2 

au fost respinse, cu unanimitate de voturi. Proiectul de lege de la 

punctul 3 a primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost respinsă, cu majoritate de 

voturi, iar propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată 

favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 La finalul şedinţei, domnul deputat Ioan Sorin Roman, secretar 

al comisiei şi preşedinte al Subcomisiei pentru monitorizarea 

respectării drepturilor persoanelor private de libertate, a supus 

atenţiei deputaţilor prezenţi situaţia din Penitenciarul Arad. Din 

petiţiile  primite de la persoanele aflate în acest penitenciar, a rezultat 

posibilitatea apariţiei unor încălcări ale drepturilor persoanelor 

condamnate. Având în vedere acestea, dl deputat Roman consideră că 

se impune verificarea la faţa locului a aspectelor sesizate şi a solicitat 

acordul Comisiei de a efectua un control parlamentar la penitenciarul 
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menţionat, în data de 27 februarie 2015. În această deplasare, domnul 

deputat Roman urmează să fie însoţit de dl Mircea Lupu - consilier în 

cadrul Subcomisiei. Membrii comisiei au aprobat această cerere, cu 

unanimitate de voturi. 

Pe data de 19 februarie, deputaţii din Comisie au desfăşurat 

activităţi de studiu individual. 

    

 

PREŞEDINTE 

 

Deputat 

 

Nicolae Păun 

 

 

Întocmit: 

consilier parlamentar Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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