
  

 

   

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte               
şi problemele minorităţilor naţionale                            
 
 
 

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţelor comisiei din data de 19 şi 20 noiembrie 2014 
 

 
Pe data de 19 noiembrie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordine de zi:  

 La şedinţă au fost prezenţi un număr de 8 deputaţi din numărul 

total de 12. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Tudor Ciuhodaru, 

Ioan-Sorin Roman, Markó Attila-Gabor, Claudiu-Andrei Tănăsescu, 

Mircea Lubanovici, Remus-Florinel Cernea, Stroe Radu, precum şi 

dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat 

Nicolae Păun, 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). 

 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputată Tamara 

Ciofu, Vicepreşedintele comisiei, care a propus spre aprobare proiectul 

ordinii de zi,  pe acesta fiind înscrise următoarele iniţiative legislative: 
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 1. Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri 

privind administraţia publică locală (Pl-x 453/2014). 

 2. Propunerea legislativă pentru respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 

Avocatului Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative (Pl-x 454/2014). 

 3. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea şi 

finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul 

Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români 

pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 

Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 

septembrie 1940, precum şi al Legii nr.290/2003 privind acordarea de 

despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunuriel 

proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 

Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a 

aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi 

Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea 

unor acte normative (PL-X 460/2014). 

4. Proiectul de Lege privind stabilirea metodologiei de aprobare, 

arborare şi folosire a steagurilor unităţilor administrative-teritoriale 

(PL-X 470/2014). 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal (PL-X 473/2014). 



 3

6. Prezentarea Raportului cu privire la Conferinţa Internaţională 

a Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse - ediţia a VIII-a, 13 noiembrie 

2014.  

 În temeiul prevederilor art.75 alin.(2) din Constituţia României, 

revizuită, şi ale art.113 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, la data de 12 noiembrie 2014 s-a împlinit termenul de 45 de 

zile pentru pronunţarea în calitate de primă Cameră sesizată pentru 

iniţiativele legislative înscrise la punctele unu şi doi ale ordinii de zi, 

acestea fiind considerate adoptate în mod tacit de către Camera 

Deputaţilor.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, acordarea unui aviz favorabil pentru iniţiativele 

legislative de la punctele trei şi patru ale ordinii de zi şi a unui aviz de 

respingere pentru proiectul de lege de la punctul cinci al ordinii de zi.  

La ultimul punct al ordinii de zi, doamna consilier parlamentar 

dr. Marcela Monica Stoica a prezentat Raportul cu privire la 

Conferinţa Internaţională a Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse - 

ediţia a VIII-a, care s-a desfăşurat în perioada 12-14 noiembrie 2014, 

la Sala Drepturilor Omului, conferinţă la care comisia noastră a 

participat în calitate de co-organizator, alături de Consiliul Naţional 

pentru Combaterea Discriminării şi Universitatea Creştină „Dimitrie 

Cantemir”.  

Conferinţa a fost organizată în cadrul proiectului de cercetare-

dezvoltare ”Modalităţi de promovare a principiilor nediscriminării şi 

egalităţii de şanse în societatea actuală”.  

Organizată pentru prima dată în 2007, cu ocazia Anului 

European al Egalităţii de Şanse pentru toţi şi bucurându-se de un real 
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interes, atât în rândurile specialiştilor în domeniul drepturilor omului, 

a parlamentarilor, a membrilor Guvernului, cât şi printre elevi, 

studenţi şi masteranzi, NEDES s-a dezvoltat, ajungând la ediţia a VIII-

a în anul 2014.  

 

 În ziua de 20 noiembrie 2014, deputaţii au efectuat studiu 

individual asupra iniţiativelor legislative râmase în comisiei şi care vor 

fi incluse pe ordinea de zi a următoarei şedinţe. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
 
 

Deputată 
Tamara-Dorina Ciofu 

 

 

 

Întocmit:  
consilier Valentin Gheorghiu 
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