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Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
  

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din datele de 23 si 25 iunie 2015 

 
Pe data de 23 iunie 2015, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a 

avut  următoarea ordine de zi :  

1. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.10 

din ordinul Ministerului Sănătăţii nr.386 din 7 aprilie 2004 privind 

aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului 

nr.46/2003 (Pl-x 467/2015). 

2. Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.41 

din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată 

(Pl-x 470/2015). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind 

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 



văduvelor de război şi a Legii nr.49/1991 privind acordarea de 

indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război 

(Pl-x 473/2015). 

4. Propunere legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) 

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

480/2015). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi vaduvelor de război (Pl-x 484/2015). 

6. Propunere legislativă privind răspunderea ministerială (Pl-x 

485/2015). 

7. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 

din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 487/2015). 

8. Propunere legislativă pentru completarea art.102 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 489/2015). 

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, Kereskényi Gábor, Claudiu-

Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, Mircea Lubanovici, Ioan 

Viorel Teodorescu, 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. 
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      În urma dezbaterilor, propunerea legislativă înscrisă la 

primul punct al ordinii de zi a fost respinsă, cu majoritate de voturi. 

 La dezbaterea propunerii legislative înscrise la punctul doi 

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

Interne, domnul Bogdan Tohăneanu, Secretar de Stat pentru Relaţia cu 

Parlamentul, care a prezentat membrilor comisiei punctul de vedere al 

Guvernului, explicând motivele pentru care acesta nu susţine iniţiativa 

legislativă. 

 Membrii comisiei au respins propunerea legislativă, cu 

unanimitate de voturi. 

 La dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise la punctele 

trei şi cinci ale ordinii de zi au participat, din partea Ministerului 

Apărării Naţionale, domnul Moise Stelian, domnul Mihalcea Viorel-

Cătălin şi domnul colonel Vasile Florin. 

 În urma dezbaterilor şi a lămuririlor primite din partea 

reprezentanţilor ministerului, membrii comisiei au avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi, fiecare dintre cele două proiecte de lege. 

 Propunerea legislativă de la punctul patru al ordinii de zi a 

primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 Propunerea legislativă înscrisă la punctul şase  a  fost 

respinsă, în urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi. 
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 Propunerea legislativă de la punctul şapte a primit aviz 

favorabil, din partea  membrilor comisiei, cu majoritate de voturi, 

înregistrându-se două abţineri. 

 Ultima iniţiativă legislativă înscrisă pe ordinea de zi a 

primit, în urma dezbaterilor, un aviz favorabil, cu unanimitate de 

voturi. 

 

Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale din data de 25 iunie 2015 au 

fost înscrise următoarele puncte:  

1. Propunere legislativă pentru completarea alineatului 2 al 

articolului 49 din Legea nr.186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de 

stat pe anul 2015 (PLx 441/2015). 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea 

nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 (PLx 442/2015). 

3. Diverse. 

 

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, Kereskényi Gábor, Claudiu-

Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, Mircea Lubanovici, Ioan 

Viorel Teodorescu, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au 
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fost absenţi: dna deputată Elena Gabriela Udrea - neafiliată, domnul 

deputat Mihai-Alexandru Voicu din Grupul parlamentar al PNL. 

Primele două puncte de pe ordinea de zi au fost amânate pentru o 

dată ulterioară, prin votul unanim al membrilor Comisiei. 

La punctul 3, a fost supusă atenţiei deputaţilor scrisoarea primită 

de la Asociaţia ACCEPT, privind Plângerea prealabilă pentru 

revocarea parţială a Hotărârii Parlamentului nr.23/2015 privind 

numirea unor membri ai Colegiului Director ai CNCD. Potrivit 

procedurii parlamentare, întrucât desemnarea membrilor CD al CNCD 

s-a facut în şedinţa comună a 6 Comisii parlamentare de Senat şi 

Camera Deputaţilor, respectiv Comisiile pentru drepturile omului, 

Comisiile pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi 

Comisiile juridice, de disciplină şi imunităţi, urmează - potrivit 

acordului dintre cele şase Comisii - ca şedinţa comună de examinare a 

petiţiei organizaţiei ACCEPT să se facă în sesiunea legislativă 

următoare. 

  

 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

Nicolae Păun 
 

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu  
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