
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                            

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din datele de 8, 9 şi 10 aprilie 2014 

 

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

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordinea de zi :  

1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fundaţiei „Proiect Ferentari” 

(PL-X 140/2014). 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare 

necesare aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 

penală şi pentru implementarea altor acte normative (PL-X 140/2014). 
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3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea 

comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și 

din centrele de reținere și arestare preventive, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanțelor pe 

durata desfășurării activității acestor comisii (PL-X 142/2014). 

Au participat la şedinţă un număr de 9 deputaţi din numărul 

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

Tudor Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu 

Stroe, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, Mircea 

Lubanovici, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost 

absenţi: dl deputat Dan-Ştefan Motreanu şi dl deputat Mihai-

Alexandru Voicu - care este membru al Guvernului - din Grupul 

parlamentar al PNL.  

 La dezbaterea proiectului de lege înscris la primul punct de pe 

ordinea de zi - pentru care comisia este sesizată pentru reexaminare pe 

fond - au participat, ca reprezentanţi ai Guvernului, din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului, domnul Andrei Rizoiu, în 

calitate de Secretar de stat şi domnul Dragoş Condrea, director al 

Direcţiei juridice a S.G.G.. 

 Membrii comisiei au apreciat ideea generoasă care se află în 

spatele acestei iniţiative legislative - de a sprijini cu fonduri 

internaţionale ridicarea standardului de trai a romilor - dar, având în 
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vedere că proiectul de lege are probleme, atât de formă cât şi de fond – 

aşa după cum s-a arătat şi în cererea de reexaminare a Preşedintelui - 

au solicitat explicaţii punctuale. În urma lămuririlor prezentate de 

reprezentanţii S.G.G., s-a convenit, cu unanimitate de voturi, amânarea 

soluţionării proiectului de lege până la primirea unui punct de vedere 

scris, cu precizări suplimentare, din partea Secretariatului General al 

Guvernului. 

 La dezbaterea proiectelor de lege înscrise la punctele doi şi trei 

de pe ordinea de zi, pentru care comisia este sesizată spre avizare în 

procedură de urgenţă, a participat, ca invitat, domnul consilier Dragoş 

Panaitescu, de la Direcţia elaborare acte normative din Ministerul 

Justiţiei, care a susţinut oportunitatea adoptării acestora. 

 În final, proiectele de lege de la punctele 2 şi 3 au primit aviz 

favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 

Pe data de 9 aprilie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordinea de zi :  

1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 

sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist din România (Pl-x 143/2014). 
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2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

TITLULUI XV - “Răspunderea civilă a personalului medical și a 

furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice” 

al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 

146/2014). 

3. Propunerea legislativă pentru completarea art.55 al Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 149/2014). 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 150/2014). 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.202/1998 

privind organizarea Monitorului Oficial al României (Pl-x 153/2014). 

Au participat la şedinţă un număr de 9 deputaţi din numărul 

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

Tudor Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu 

Stroe, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, Mircea 

Lubanovici, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost 

absenţi: dl deputat Dan-Ştefan Motreanu şi dl deputat Mihai-

Alexandru Voicu - care este membru al Guvernului - din Grupul 

parlamentar al PNL.  

 În urma dezbaterilor, propunerile legislative de la punctele 1, 2, 3 

şi 4 au primit aviz negativ, cu unanimitate de voturi, iar propunerea 

legislativă de la punctul 5 a primit, de asemenea, cu unanimitate de 

voturi, aviz favorabil. 
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Pe data de 10 aprilie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a 

avut pe ordinea de zi: Analiza scrisorilor şi petiţiilor venite la Comisie. 

Au participat la şedinţă un număr de 9 deputaţi din numărul 

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

Tudor Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu 

Stroe, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, Mircea 

Lubanovici, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost 

absenţi: dl deputat Dan-Ştefan Motreanu şi dl deputat Mihai-

Alexandru Voicu - care este membru al Guvernului - din Grupul 

parlamentar al PNL.  

Deputaţilor le-au fost prezentate, de către stafful Comisiei, cele 

mai importante cazuri ale petenţilor care s-au adresat Comisiei, 

membrii Comisiei recomandând soluţionarea acestora potrivit legii şi 

atribuţiilor comisiilor parlamentare.  

     

PREŞEDINTE 
 

     

                 deputat Nicolae Păun 

 
 

Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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