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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte               
şi problemele minorităţilor naţionale                            
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din 10 şi 12 martie 2015 

 
  
 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale şi-a desfăşurat activitatea în zilele de 10 şi 12 martie 2015. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei din 10 martie 2015 au fost înscrise  următoarele 
iniţiative legislative: 
1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010-
privind sistemul de pensii (PLx 101/2015) 
2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.587 din 
Codul de Procedură Penală (PLx 104/2015) 
3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a 
Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de 
identitate ale cetătenilor români (PLx 114/2015) 
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 229 din 
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (PLx 117/2015) 
5. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice  (PLx 127/2015) 
6. Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative (PLx 129/2015) 
7. Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri (PLx 130/2015) 
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 131/2015) 
9. Proiect de Lege pentru modificarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice (PLx 133/2015) 
10. Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 136/2015) 
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11. Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945 din motive entice (PLx 137/2015) 
12. Propunere legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic 
(PLx 140/2015) 
13. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 
privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice 
de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în 
Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (PLx 142/2015) 
14. Propunere legislativă pentru modificarea şI completarea Legii 
nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (PLx 
144/2015) 
15. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLx 146/2015) 
16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală (PLx 150/2015) 
17. Propunere legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale şi a 
oricărei forme de secesionism (PLx 152/2015) 

            Şedinţa a fost condusă de doamna deputat Tamara Dorina Ciofu, 
vicepreşedintă a  comisiei. 
 În urma dezbaterilor,  propunerea legislativă de la punctul unu al ordinii 
de zi a primit aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
 Propunerile legislative de la punctele doi şi trei au primit, fiecare, aviz 
negativ, cu majoritate de voturi. 
 Propunerea legislativă de la punctul patru a primit un aviz favorabil, cu 
majoritate de voturi. 
 Proiectele de lege de la punctele cinci şi şase au primit aviz favorabil, 
fiecare, cu majoritate de voturi. 
 Proiectul de lege de la punctul şapte a primit aviz favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 
 Proiectele de lege de la punctele opt, nouă, zece şi unsprezece  au primit, 
fiecare, cu majoritate de voturi, aviz favorabil. 
 Propunerile legislative de la punctele doisprezece şi treisprezece au fost 
respinse, fiecare, cu unanimitate de voturi. 
 Propunerea legislativă de la punctul paisprezece a fost respinsă, cu 
majoritate de voturi. 
 Propunerea legislativă de la punctul cincisprezece a primit aviz favorabil, 
cu majoritate de voturi. 
 Propunerile legislative de la punctele şaisprezece şi şaptesprezece au fost 
respinse, fiecare, cu majoritate de voturi. 
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La lucrările comisiei din 10 martie 2015, din totalul de 12 membri au fost 
prezenţi 6 deputaţi, după cum urmează: Nicolae Păun, Tamara-Dorina Ciofu, 
Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Remus-Florinel Cernea şi Andrei Claudiu 
Tănăsescu. 
 Au fost absenţi: domnul deputat Valeriu-Andrei Steriu, din Grupul 
parlamentar al PSD, vicepreşedinte al comisiei; domnul deputat Markó Attila, 
din Grupul parlamentar al UDMR, secretar al comisiei; domnul deputat Titi 
Holban, din Grupul parlamentar al PSD; doamna deputată Elena Gabriela Udrea, 
neafiliată unui grup parlamentar;  domnul deputat Mircea Lubanovici şi domnul 
deputat Mihai-Alexandru Voicu, ambii din Grupul parlamentar al PNL. 
 
 
 Pe  ordinea de zi a şedinţei din 12 martie 2015 au fost înscrise următoarele 
puncte: 
1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind 
Codul muncii (PLx 155/2015) 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
de pensii publice (PLx 157/2015) 
3. Propunere legislativă legislativă privind graţierea unor pedepse privative 
de libertate (PLx 158/2015) 
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 162/2015) 
5. Propunere legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul 
care a participat la acţiuni militare în afara teritoriului statului roman (PLx 
163/2015) 
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.42 şi 47 din 
Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PLx 164/2015) 
7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor de somaj si stimularea fortei de muncă (PLx 167/2015). 

            Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele 
comisiei. 
 În urma dezbaterilor, propunerea legislativă înscrisă la primul punct al 
ordinii de zi a primit aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
 Propunerile legislative înscrise la punctele doi şi trei ale ordinii de zi au 
primit, de asemenea, aviz favorabil cu majoritate de voturi. 
 Propunerea legislativă de la punctul patru al ordinii de zi a primit aviz 
negativ, cu majoritate de voturi. 
 La dezbaterea propunerii legislative înscrise la punctul cinci al ordinii de 
zi a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Apărării Naţionale, 
domnul colonel Vasile Florin, Responsabil pentru Relaţia cu Parlamentul. 
Acesta a precizat că Ministerul Apărării Naţionale nu susţine iniţiativa 
legislativă, deoarece există o altă iniţiativă legislativă, cu obiect de reglementare 
asemănător, care se află în stadiul de promulgare, urmând să intre în vigoare în 
viitorul apropiat. Prin urmare, deputaţii prezenţi au hotărât, cu majoritate de 
voturi, respingerea propunerii legislative. 
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 Propunerea legislativă de la punctul şase al ordinii de zi a primit, cu 
unanimitate de voturi, aviz favorabil, iar cea de la punctul şapte al ordinii de zi a 
fost respinsă, cu unanimitate de voturi.   

La lucrările comisiei din 12 martie 2015, din totalul de 11 membri au fost 
prezenţi 6 deputaţi, după cum urmează: Nicolae Păun, Tamara-Dorina Ciofu, 
Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Remus-Florinel Cernea  şi Andrei Claudiu 
Tănăsescu. 
 Au fost absenţi: domnul deputat Valeriu-Andrei Steriu, din Grupul 
parlamentar al PSD, vicepreşedinte al comisiei; domnul deputat Markó Attila, 
din Grupul parlamentar al UDMR, secretar al comisiei; doamna deputată Elena 
Gabriela Udrea, neafiliată unui grup parlamentar;  domnul deputat Mircea 
Lubanovici şi domnul deputat Mihai-Alexandru Voicu, ambii din Grupul 
parlamentar al PNL. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
Nicolae Păun 

 
 
 
 
 

Întocmit:  
consilier  parlamentar Elena Zorilă 
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