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 Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale din data de 26 iunie 2017 s-a desfăşurat în şedinţă 

comună, în cadrul a 6 Comisii parlamentare reunite: Comisiile pentru 

drepturile omului, culte şi minorităţi, Comisiile juridice şi Comisiile pentru 

egalitate de şanse pentru bărbaţi şi femei şi a avut pe ordinea de zi audierea 

celor 6 candidaţi propuşi de Grupurile parlamentare, precum şi de 

societatea civilă, pentru ocuparea celor 2 locuri vacantate din Colegiul 

Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării 

(CNCD), pentru un mandat de 5 ani, precum și audierea altor 7 candidați 
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(din care un candidat s-a retras!) pentru ocuparea unui loc în Consiliul 

Director respectiv, pentru o fracțiune de mandat.  

La şedinţa din 26 iunie au fost prezenţi - din partea Comisiei pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale - un număr 

de 10 deputaţi din numărul total de 15 deputați. 

Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Tamara-Dorina Ciofu, 

Vlad Sergiu Cosmin, Petre-Florin Manole, Kulcsár-Terza József-György, 

Eliza-Mădălina Peţa, Ana Adriana Săftoiu, Mihăiţă Vârză, Benkő Erika, 

Vlad-Emanuel Duruş și Gabriel Petrea. 

Au absentat: dl deputat Ibram Iusein și dl deputat Daniel Vasile - 

ambii din Grupul parlamentar al Minorităților Naționale, dl deputat Ionuţ-

Marian Stroe și dl George Ionescu  - ambii din Grupul parlamentar al 

PNL. Totodată, dna deputat Elvira Şarapatin - din Grupul parlamentar al 

PSD - a fost înlocuită, cu mandat, de către dl deputat Vasile Cocoș. 

 

Şedinţa Comisiilor reunite a fost condusă de domnul Eugen 

Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 

Cei 6 candidați pentru cele 2 posturi vacante în Colegiul  Director 

au fost următorii: Marius Coste, Haller Istvan, Gloria-Elena Ionescu, 

Maria Lazăr, Mihaela Muraru-Mândrea și Dan Tănasă. 

Potrivit prevederilor art.24 alin.(1) şi alin.(3) din OGF nr.137/2000, 

republicată, parlamentarii din cele 6 Comisii au analizat documentele 

prezentate pentru fiecare candidat propus și au decis - cu majoritate de 

voturi și 2 abțineri - avizarea tuturor celor 13 candidați, pentru posturile 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=151&cam=2&leg=2016�
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pe care au candidat, urmând ca plenul Camerei Deputaților să decidă 

asupra celor care vor ocupa posturile vacante din Colegiul Director al 

Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. 

 

 

          Vicepreşedinte  

 

                                      deputat Tamara-Dorina Ciofu 
 

 
 

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu  
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