
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 18 iunie 2013 

 

Pe data de 18 iunie 2013, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarele iniţiative legislative pe ordinea de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.21/2013 pentru modificarea și completarea art.5 

din Ordonanța Guvernului nr.94/1999 privind participarea 

României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor 

Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și 

exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărîrilor și 

convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă (PL x 183/2013). 



2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes național, 

județean și local (PL x 202/2013). 

Dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1 a avut loc în 

şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. La 

dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1 au fost prezenţi 8 

deputaţi din totalul de 12 membri ai Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi 24 deputaţi din 

totalul de 26 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. Astfel, au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minoritălilor naţionale domnii 

deputaţi: Nicolae Păun, Mircea Lubanovici, Dorel-Gheorghe Căprar, 

Remus-Florinel Cernea, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei 

Tănăsescu, Markó Attila-Gabor, precum şi dna deputată Tamara-

Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Ion Cristinel Marian - din 

Grupul parlamentar al PP-DD, 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. 

 

La lucrările comisiilor a participat, în calitate de  invitat, 

domnul Moţiu Aurel Florin,  secretar de stat în Ministerul Justiţiei. 
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În urma examinării  proiectului de lege şi a punctelor de vedere 

exprimate, membrii comisiilor sesizate în fond au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  să propună plenului Camerei Deputaţilor un 

raport de adoptare a proiectului de lege privind aprobarea  

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2013 pentru modificarea 

și completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.94/1999 privind 

participarea României la procedurile în fața Curții Europene a 

Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului 

Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma 

hotărîrilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, în forma 

adoptată de Senat. 

 Proiectul de Lege de la punctul 2 a fost avizat negativ cu 

unanimitate de voturi, în condiţiile în care a trecut de plenul Camerei 

Deputaţilor o iniţiativă legislativă cu acelaşi obiect, aceasta fiind 

respinsă de Camera Deputaţilor. 

 

PREŞEDINTE 

 

                                                         deputat Nicolae Păun 

 

Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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