
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

  

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din datele de 17 şi 19 martie 2015 

 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale din data de 17 martie 2015 a avut înscrise pe 

ordinea de zi următoarele iniţiative legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 18 alin.(2) 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 65/2015). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 

Avocatului Poporului (PLx 67/2015). 

3. Propunere legislativă pentru completarea articolului 68 al Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 68/2015). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PLx 69/2015). 



5. Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 

173/2015). 

6. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind 

Codul Muncii (PLx 174/2015). 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.106 din 

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii (PLx 

178/2015). 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 

182/2015). 

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

sistemul unitar de pensii publice (PLx 184/2015). 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice (PLx 191/2015). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 7 deputaţi din numărul 

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

Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, 

Mircea Lubanovici, Remus-Florinel Cernea, 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 
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din Grupul parlamentar al PNL, precum şi dl deputat Valeriu-Andrei 

Steriu - din Grupul parlamentar al PSD. 

 

La punctul 1 de pe ordinea de zi a participat, ca invitat din 

partea Patriarhiei Ortodoxe Române, părintele Ionuţ Corduneanu, 

vicar administrativ la Episcopia Bucureştilor - care a prezentat 

punctul de vedere al Patriarhiei cu privire la iniţiativa legislativă 

aflată în dezbatere.  

 Domnul deputat Remus Cernea, unul dintre iniţiatorii 

propunerii legislative, a formulat, pentru completarea acesteia, şapte 

amendamente, toate acestea fiind respinse prin votul majorităţii 

membrilor Comisiei. În finalul dezbaterilor, membrii comisiei au 

respins şi propunerea legislativă, cu majoritate de voturi. 

 Propunerea legislativă înscrisă la punctul 2 al ordinii de zi a 

fost, de asemenea, respinsă, cu majoritate de voturi. 

 Propunerea legislativă de la punctul 3 a primit aviz favorabil, 

cu majoritate de voturi. 

 Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost respinsă, cu 

majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 5 a primit aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 6 a fost respins, cu majoritate de 

voturi. 
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 Proiectul de lege înscris la punctul 7 a primit aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi, iar cel de la punctul 8 aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 Proiectul de lege înscris la punctul 9 al ordinii de zi a fost 

respins, cu majoritate de voturi, iar proiectul de lege de la punctul 10 

a primit aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale din data de 19 martie 2015 a avut înscrise pe 

ordinea de zi următoarele iniţiative legislative: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

(PLx 194/2015). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte 

normative din domeniul asistenţei sociale (PLx 203/2015). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (PLx 205/2015). 

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 214/2015). 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul Penal (PLx 217/2015). 

6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 

286/2009 privind Codul Penal (PLx 218/2015). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 

134/2010 privind Codul de procedură civilă (PLx 219/2015). 
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8. Propunere legislativă pentru completarea Legii 

nr.122/2006 privind azilul în România (PLx 223/2015). 

9. Propunere legislativă privind modificarea art. 9 alin. (3) 

din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (PLx 226/2015). 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 7 deputaţi din numărul 

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

Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, 

Mircea Lubanovici, Remus-Florinel Cernea, 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 Valeriu-Andrei 

Steriu - din Grupul parlamentar al PSD. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a primit aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit aviz favorabil, 

cu majoritate de voturi. 

Propunerile legislative de la punctele 3, 4, 5 şi 6 au fost 

respinse, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 a primit aviz favorabil, 

cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 8 a primit aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 
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 Şi iniţiativa legislativă de punctul 9 a fost respinsă cu 

majoritate de voturi, însă câţiva deputaţi - între care şi dl deputat 

Remus-Florinel Cernea - au ţinut să precizeze că ideea iniţiatorilor - 

aceea de a acorda protecţie cetăţenilor români reveniţi din zonele de 

conflict, unde aveau domiciliul - nu este rea, doar că trebuia 

elaborată o lege specială în acest sens, întrucât aceştia având 

cetăţenia română nu pot fi trataţi ca străini, aşa cum sunt beneficiarii 

Legii nr.122/2006 privind azilul în România. 

 

Preşedinte 

 

deputat Nicolae Păun 

 

 

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu  
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