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

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordine de zi:  

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

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

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

Mircea Lubanovici, Remus-Florinel Cernea, Stroe Radu, precum şi 

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

Attila-Gabor - din Grupul parlamentar al UDMR, dna deputată Elena 

Gabriela Udrea - neafiliată, domnii deputaţi Mihai-Alexandru Voicu 



din Grupul parlamentar al PNL, precum şi dl deputat Titi Holban - din 

Grupul parlamentar al PSD (UNPR). 
 

 Pe ordinea de zi a şedinţei din 9 decembrie au fost înscrise 

următoarele iniţiative legislative: 

1. Propunerea legislativă pentru abrogarea art.4 alin.(5) din Legea 

nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, 

precum şi unele măsuri adiacente (Pl-x 504/2014). 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor (Pl-x 508/2014). 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al 

sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii (Pl-x 

509/2014). 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 

abuziv în perioada regimului communist în România şi pentru 

completarea art.4 din Legea nr.269/2001 privind privatizarea 

societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate 

public şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 

Domeniilor Statului (Pl-x 510/2014). 

5. Proiectul de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  (PL-X 

512/2014). 
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6. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Istoriei 

Totalitarismului (Pl-x 515/2014). 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.159 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 

519/2014). 

8. Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanţa 

nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

(Pl-x 521/2014). 

9. Proiectul de Lege pentru introducerea disciplinei “Istoria 

Totalitarismului în România”  în ciclul superior al liceului (Pl-x 

525/2014). 

10. Propunerea legislativă pentru modificarea art.19 şi art.47 din 

Legea nr.14/2003 a partidelor politice (Pl-x 526/2014). 

11.     Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 

faptelor de corupţie (Pl-x 527/2014). 

12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 528/2014). 

13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la 

procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a 

Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului 

de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe 

cale amiabilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.87/2001 (Pl-x 401/2014). 
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14. Diverse. 

 

       La dezbateri au fost prezenţi, din partea Ministerului Finanţelor 

Publice: domnul secretar de stat György Attila; doamna Mihaela Dana 

Stan, director general adjunct al Direcţiei generale juridice; doamna 

Diaconescu Lucica, şef serviciu. 

 

 De comun acord, membrii comisiei au hotărât să înceapă 

dezbaterile cu propunerea legislativă înscrisă la punctul 13 al ordinii 

de zi, pentru care comisia noastră a fost sesizată, împreună cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru întocmirea unui raport 

suplimentar. 

 În urma discuţiilor şi ale precizărilor oferite de reprezentanţii 

Ministerului Finanţelor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, întocmirea unui raport preliminar pentru iniţiativa 

legislativă de la punctul 13, cu un amendament, care urmează să fie 

trimis Comisiei juridice. 

 Revenindu-se la ordinea de zi, propunerea legislativă înscrisă la 

punctul 1 a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 

 La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 2 al ordinii de 

zi a fost prezentă doamna Irina Alexe, secretar de stat la Ministerul 

Afacerilor Interne, care a susţinut respingerea acestei inţiative 

legislative, întrucât instituirea închisorii contravenţionale ca sancţiune 

contravenţională principală contravine principiiilor constituţionale în 

vigoare. Găsind pertinente explicaţiile doamnei secretar de stat, 
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membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

propunerii legislative. 

 Propunerile legislative înscrise la punctele 3 şi 4 de pe ordinea 

de zi au fost respinse, cea de la punctul 3 cu unanimitate de voturi, iar 

cea de la punctul 4 cu majoritate de voturi. 

 Propunerile legislative de la punctele 5, 6 şi 7 au primit aviz 

favorabil în forma prezentată, cu unanimitate de voturi. 

 Propunerea legislativă de la punctul 8 a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi.  

 Proiectul de lege înscris la punctul 9 al ordinii de zi a fost 

adoptat cu unanimitate de voturi.  

 Propunerile legislative de la punctele 10 şi 11 au fost respinse cu 

unanimitate de voturi, iar propunerea legislativă de la punctul 12 a fost 

adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

 La punctul 14 de pe ordinea de zi, „Diverse”, s-au luat unele 

hotărâri de ultimă oră cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

Conferinţei cu tema „Drepturile omului - 365 de zile”, care are loc în 

ziua următoare, 10 decembrie 2014, în Palatul Parlamentului. 

 

 

Pe data de 10 decembrie 2014, în cadrul activităţilor sale, 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, 
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au organizat conferinţa cu tema „Drepturile omului - 365 de zile”, 

pentru a marca Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.  

 La conferinţă au participat membri ai Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, reprezentanţi ai 

Institutului Român pentru Drepturile Omului, ai Asociaţiei pentru 

Naţiunile Unite din România (ANUROM), personalităţi ale vieţii 

politice, ale mediului academic şi ale societăţii civile.  

 Evenimentul a fost moderat de doamna prof.univ.dr.Irina 

Zlătescu-Moroianu, directorul Institutului Român pentru Drepturile 

Omului. 

 Participanţii au analizat, în luările de cuvânt, diferite faţete ale 

drepturilor fundamentale ale omului, conturându-se ideea că, din 

punct de vedere legislativ, este nevoie nu numai de norme care  să 

reglementeze restricţionări ale drepturilor, ci mai ales de norme care 

să garanteze, să recunoacă şi să permită realizarea acestor drepturi.  

Din punct de vedere social este nevoie ca, fiecare în parte şi toţi 

împreună, să cunoaştem aceste drepturi, să le respectăm, să le punem 

în echilibru cu obligaţiile care decurg din aceste drepturi, şi să 

manifestăm o mai mare toleranţă pentru cei din jurul nostru, o 

societate inteligentă putând fi doar o societate incluzivă.  

 Conferinţa s-a încheiat cu concluzia că : drepturile omului 

trebuie respectate nu doar o zi pe an, ci în fiecare zi, timp de 365 de 

zile.  
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 În ziua de 11 decembrie 2014, deputaţii au efectuat studiu 

individual asupra iniţiativelor legislative râmase în portofoliul 

comisiei, ce urmează a fi incluse pe ordinea de zi a următoarei şedinţe. 

 
 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Nicolae Păun 

 

 

Întocmit:  

consilier Valentin Gheorghiu 
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