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Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

PROCESUL VERBAL 
 
 

al şedinţei comisiei din data de 10 septembrie 2013 
 

 

Pe data de 10 septembrie 2013, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe 

ordinea de zi : Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 

Avocatului Poporului (PLx 209/2013). 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 8 deputaţi din numărul 

total de 12. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Ion 

Cristinel Marian, Ioan-Sorin Roman, Mircea Lubanovici, Claudiu-

Andrei Tănăsescu, Markó Attila-Gabor, Remus-Florinel Cernea,  

precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat 

Dorel-Gheorghe Căprar - din Grupul parlamentar al PSD, dl deputat 



Dan-Ştefan Motreanu - din Grupul parlamentar al PNL, precum şi 

domnii deputaţi Radu Stroe şi Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul 

parlamentar al PNL - care sunt membri ai Guvernului. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 

Comisiei. 

Propunerea legislativă – care face parte din categoria legilor 

organice - are ca obiect de reglementare individualizarea funcţiei unui 

adjunct al Avocatului Poporului şi anume ca unul din adjuncţii să devină  

Avocatul Copilului, fără a mai fi necesară aprobarea de noi fonduri 

financiare şi crearea de noi funcţii. 

Având în vedere că Consiliul Legislativ recomandă reanalizarea 

soluţiei legislative, în condiţiile în care a mai existat un proiect în acest 

sens care a fost respins definitiv de către Senat, iar propunerea 

legislativă nu este corelată cu dispoziţiile Legii nr.35/1997 referitoare la 

atribuţiile adjuncţilor Avocatului Poporului şi contravine prevederilor 

articolului 101 din Legea nr.272/2004, membrii Comisiei au acordat aviz 

negativ cu majoritate de voturi. 

 

PREŞEDINTE 
 
 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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