
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

  

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din datele de 12 şi 14 mai 2015 

 

Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale din data de 12 mai 2015 

au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.161/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PLx 390/2015). 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.286/2009 privind noul Cod penal (PLx 391/2015). 

3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PLx 

392/2015). 



4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.135/2010 

privind Noul Cod de Procedură Penală, publicată în Monitorul 

Oficial nr.486 din 15 iulie 2010, în vigoare din 1 februarie 2014 

(PLx 398/2015). 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PLx 401/2015). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 5 deputaţi din numărul 

total de 10. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 

Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel 

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

absenţi: dna deputată Elena Gabriela Udrea - neafiliată, domnul 

deputat Mihai-Alexandru Voicu din Grupul parlamentar al PNL, 

precum şi dl deputat Valeriu-Andrei Steriu - din Grupul parlamentar 

al PSD. Au absentat motivat: dl Mircea Lubanovici din Grupul 

parlamentar al PNL şi dl deputat Tudor Ciuhodaru din Grupul 

parlamentar al PSD - aflaţi în concediu. Şedinţa a fost condusă de 

domnul deputat Nicolae Păun, Preşedintele comisiei. 

Propunerea legislativă înscrisă la punctul 1 al ordinii de zi a 

fost respinsă, în urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă înscrisă la punctul 2 al ordinii de zi a 

primit aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

Propunerile legislative înscrise la punctele 3 şi 4 ale ordinii de 

zi, care aveau ca obiect limitarea duratei controlului judiciar dispus 

de instanţele de judecată, au fost respinse cu unanimitate de voturi, 
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întrucât aspectele vizate de acestea sunt reglementate prin Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.82/2014, astfel că aceste iniţiative 

legislative au rămas fără obiect. 

La dezbaterea propunerii legislative înscrise la punctul 5 al 

ordinii de zi, a participat, ca invitat din partea Ministerului 

Afacerilor Interne, domnul secretar de stat Bogdan Tohăneanu, care 

a subliniat că prevederea încalcă un principiu de bază al sistemului 

juridic român - separarea statului de biserică şi că asistăm la o 

incompatibilitate între statutul de cleric şi cel de ofiţer al stării civile, 

adoptarea iniţiativei legislative conducând la transformarea 

oficiantului  cultului într-un funcţionar public, ceea ce ar contraveni 

autonomiei cultelor, stipulate în Constituţie. 

Propunerea legislativă a fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 

La finalul şedinţei, domnul deputat Ioan Sorin Roman, Secretar 

al comisiei şi Preşedinte al Subcomisiei pentru monitorizarea 

respectării drepturilor persoanelor private de libertate, a solicitat 

acordul membrilor Comisiei de a efectua, în perioada 20-22 mai 

2015, o deplasare la Arestul central al Poliţiei judeţului Bihor, în 

vederea monitorizării respectării drepturilor persoanelor aflate în 

detenţie în această instituţie. În această vizită, domnul deputat Ioan 

Roman urmează să fie însoţit de dl Mircea Lupu - consilier în cadrul 

Comisiei.  

Membrii comisiei au aprobat această cerere, cu unanimitate de 

voturi. 
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Pe data de 14 mai, deputaţii din Comisie au desfăşurat activităţi 

de studiu individual. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Nicolae Păun 

 
 

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu  
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