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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

  

 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din datele de 27 şi 29 octombrie 2015 

 

Pe  ordinea de zi a şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale din data de 27 octombrie 

2015 au fost înscrise următoarele puncte: 

1.  Proiectul de Lege privind promovarea demnităţii umane şi 

toleranţei faţă de diferenţele de grup (PL-X 649/2015). 

2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (PL-X 

679/2015). 

3.  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 

privind Codul Penal (Pl-x 701/2015). 



4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 

abuziv în regimul comunist în România, precum şi a art.3 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea 

unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România 

(PL-X 713/2015). 

 

 La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din 

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

Păun, Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Kereskényi Gábor, Ioan 

Viorel Teodorescu, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici 

Remus-Florinel Cernea, precum şi doamna Tamara-Dorina Ciofu şi 

doamna Elena Gabriela Udrea. A fost absent: domnul deputat Mihai-

Alexandru Voicu din Grupul parlamentar al PNL. 

      Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, 

preşedintele comisiei. 

 

 La proiectul de lege înscris la punctul unu al ordinii de zi, 

pentru care comisia noastră şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi sunt sesizate pe fond, au participat, în calitate de invitaţi, 

doamna Irina Moroianu Zlătescu, director al Institutului Român 

pentru Drepturile Omului, şi doamna Moroşanu Daniela, secretar 
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general adjunct în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice.  

 Doamna Irina Moroianu Zlătescu a apreciat că proiectul de 

lege ar trebui să sufere câteva modificări sub aspectul tehnicii 

legislative, iar doamna Daniela Moroşanu a precizat că Ministerul 

Muncii susţine această iniţiativă legislativă în garantarea toleranţei 

faţă de orice grup social. Asupra iniţiativei legislative au avut loc 

doar dezbateri preliminare, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc 

dezbaterea propriu-zisă. 

 

 La proiectul de lege înscris la punctul doi al ordinii de zi a 

participat, din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, domnul 

director Cezar Păvălaşcu. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au 

acordat proiectului de lege un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

 

 Propunerea legislativă înscrisă la punctul trei al ordinii de zi a 

primit un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 

 Proiectul de lege înscris la punctul patru al ordinii de zi a 

suscitat dezbateri punctuale, la întrebările concrete ale membrilor 

comisiei răspunzând domnul vicepreşedinte Bala Alexandru şi 

domnul vicepreşedinte Sorin Lazăr, care au reprezentat - la lucrările 

comisiei - Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.  

 În final, proiectul de lege a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 
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PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Nicolae Păun 

 

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu  
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