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SINTEZA 

                                lucrărilor comisiei  

din datele de 29 septembrie şi 1 octombrie 2015 

 

Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale  din data de 29 septembrie au 

fost înscrise următoarele puncte: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare (PLx 501/2015). 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului aditional la Convenţia 

europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei 

umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul 

de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 

februarie 2015 (PLx 589/2015). 



3. Proiect de Lege privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului 

din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei 

penitenciare (PLx 610/2015). 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 Legea 

pensiilor, republicată (PLx 611/2015). 

5. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul 

III, din Anexa II la Legea nr.284/2010 (PLx 613/2015). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.56 şi 57 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 614/2015). 

 

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

total de 11. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Tudor Ciuhodaru, 

Kereskényi Gábor, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, 

Mircea Lubanovici, Ioan Viorel Teodorescu şi dna deputată Tamara-

Dorina Ciofu, precum şi dna deputată Elena Gabriela Udrea. A fost 

absent: dl Nicolae Păun - din Grupul parlamentar al Minorităţilor 

naţionale şi domnul deputat Mihai-Alexandru Voicu din Grupul 

parlamentar al PNL, precum şi dl Ioan Sorin Roman, din Grupul 

parlamentar al PSD - care era în concediu medical.      

 

 La propunerea legislativă înscrisă la primul punct al ordinii de zi 

au fost formulate o serie de amendamente, astfel că, în unanimitate, 

membrii comisiei au fost de acord cu amânarea dezbaterii acestei 
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iniţiative pentru o şedinţă viitoare, în vederea studierii amendamentelor 

prezentate. 

 Proiectul de lege înscris la punctul doi al ordinii de zi, pentru care 

comisia noastră şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate pe 

fond, a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, în forma propusă. 

 La proiectul de lege înscris la punctul trei al ordinii de zi, care a 

suscitat dezbateri punctuale, membrii comisiei au formulat un 

amendament, adoptat cu unanimitate de voturi, ca şi proiectul, în 

întregul său. 

 Propunerile legislative de la punctele patru şi cinci ale ordinii de 

zi au fost respinse, fiecare, cu majoritate de voturi. 

 Propunerea legislativă înscrisă la ultimul punct al ordinii de zi a 

fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 

 Pe ordinea de zi a şedinţei  Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale  din data de 1 octombrie au 

fost înscrise următoarele puncte: 

1. Comunicare comună către Parlamentul European şi Consiliu – 

Identificarea de soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul 

acţiunii externe a UE - JOIN(2015)40  (E-35/2015). 

2. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în caz de 

criză şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.604/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de 
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3. Propunere de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri 

provizorii în domeniul protecţiei internaţionale în beneficiul 

Italiei, Greciei şi Ungariei – COM(2015)451 (E-37/2015).  

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – 

Planul de acţiune al UE privind returnarea - COM(2015)453 (E-

38/2015).      

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, 

Remus-Florinel Cernea, Mircea Lubanovici, Ioan Viorel Teodorescu şi 

dna deputată Tamara-Dorina Ciofu, precum şi dna deputată Elena 

Gabriela Udrea. A fost absent: domnul deputat Mihai-Alexandru Voicu 

din Grupul parlamentar al PNL, precum şi Kereskényi Gábor, din 

Grupul parlamentar al UDMR. 

Domnia sa a evidenţiat - în deschiderea dezbaterilor - importanţa 

adoptării proiectelor şi planurilor Uniunii Europene aflate  pe ordinea 

de zi, în contextul crizei refugiaţilor. 
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Deputaţii prezenţi la şedinţă au decis - cu majoritate de voturi - să 

adopte un proiect de opinie favorabil pentru fiecare dintre documentele 

europene supuse spre examinare Comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Nicolae Păun 

 

 

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu  
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