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Pe data de 9 septembrie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe 
ordinea de zi următoarele iniţiative legislative: 
1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate (Pl-x 339/2014). 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului 
Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative (PL-X 351/2014). 
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru 
completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal (PL-X 391/2014). 
 
 
 



La şedinţă au fost prezenţi un număr de 9 deputaţi din numărul 
total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 
Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Markó Attila-Gabor, Claudiu-
Andrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici, Remus-Florinel Cernea, Stroe 
Radu, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: 
dna deputată Elena Gabriela Udrea - neafiliată, domnii deputaţi Mihai-
Alexandru Voicu şi Dan-Ştefan Motreanu - din Grupul parlamentar al 
PNL, precum şi dl deputat Titi Holban - din Grupul parlamentar al 
PSD (UNPR). 
 
 La dezbaterea propunerii legislative înscrise la punctul 1 al 
ordinii de zi a participat, în calitate de invitat, domnul Pietro Pavoni, 
ministru-consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care a 
prezentat punctul de vedere al ministerului cu privire la această 
iniţiativă legislativă şi a oferit explicaţii la problemele ridicate de 
membrii comisiei.  Supusă la vot, propunerea legislativă amintită a fost 
respinsă cu majoritate de voturi şi 1 abţinere. 
 La dezbaterea proiectelor de lege înscrise la punctele doi şi trei de 
pe ordinea de zi au fost prezenţi, din partea Ministerului Justiţiei, 
doamna consilier juridic Alina Barbu şi domnul consilier juridic 
Dragoş Panaitescu - care au prezentat viziunea Guvernului cu privire la 
materia reglementată. 
 Proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi a fost adoptat, cu 
unanimitate de voturi, în forma prezentată de Guvern. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea proiectului de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, 
dar într-o formă amendată. Astfel, membrii Comisiei au recomandat 
Comisiei sesizate pe fond să se elimine articolul II, ca efect al Deciziei 
Curţii Constituţionale nr.265 din 6 mai 2014. 

 
Tot pe data de 9 septembrie, la sediul Institutului Român pentru 

Drepturile Omului, a avut loc şedinţa Subcomisiei pentru egalitate de 
tratament şi nediscriminare şi a Subcomisiei pentru monitorizarea 
respectării drepturilor persoanelor private de libertate în vederea 
studierii “Analizei strategiei şi a cercetării în domeniul elaborării unor 
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propuneri legislative pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul 
drepturilor persoanelor migrante, azilante şi refugiate”. 

În zilele de 10 şi 11 septembrie, deputaţii din Comisie au 
desfăşurat activităţi de studiu individual. 

 
 

PREŞEDINTE 
 

 deputat Nicolae Păun 

 
 

Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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