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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                             
    
 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din datele de 11 decembrie 2015 

 
 În data de 11 decembrie 2015, şedinţa Comisiei pentru  

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale s-a  

desfăşurat împreună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

minorităţi de la Senat, pentru a dezbate proiectul Legii bugetului de 

stat pe anul 2016 (PL-X 876/2015).  

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 9 deputaţi din numărul 

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

Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, 

Ioan Viorel Teodorescu, Mircea Lubanovici, precum şi Mihai-

Alexandru Voicu.  

Au fost înlocuiţi cu mandat următorii: dna deputată Tamara-

Dorina Ciofu - de către dl deputat Sorin Avram Iacoban, iar dl 

deputat Kereskényi Gábor - de către dl deputat Márton Árpád-

Francisc. 

Au fost absenţi: dl deputat Remus Cernea - neafiliat şi doamna 

deputată Elena Gabriela Udrea - neafiliată. 

      La şedinţă au participat, în calitate de invitaţi: de la Ministerul 

Justiţiei, domnul secretar de stat Liviu Stancu; doamna director Silvia 

Chiticaru, de la Direcţia Financiar-Contabilă din Ministerul Justiţiei;  

doamna director Gabriela Petrovici şi domnul director Oprea 
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Aurelian, de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor; doamna 

Monica Hampu şi doamna Daniela Truţă de la Direcţia Generală 

Programare Bugetară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, 

precum şi preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării, dl Asztalos Csaba Ferenc, care au prezentat concluziile 

ministerelor reprezentate asupra bugetelor alocate. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a bugetului Ministerului 

Justiţiei (anexa 3/17) şi a bugetului Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării (anexa 3/42).  

Bugetul Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13) a 

fost votat cu unanimitate de voturi, cu două amendamente admise -

care nu au implicaţii bugetare şi care se referă la capitolul privind 

sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

(anexa 3/13/02a) - şi un amendament privind susţinerea cultelor 

(anexa 3/13/02), care a fost respins cu majoritate de voturi. 

             

 

 

   PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

                                        Nicolae Păun 

 
 
 
 
Întocmit: cons.Laurenţiu Gheorghiu 
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