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Pe data de 25 februarie 2014, a avut loc şedinţa comună a 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi pentru 

dezbaterea în vederea întocmirii unui raport comun asupra cererii de 

reexaminare - din partea Preşedintelui României - a Proiectului de Lege 

privind înfiinţarea Fundaţiei “Proiect Ferentari” (PLx 238/2013). 

Din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale au participat un număr de 10 deputaţi din 

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

Păun, Tudor Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu 



Stroe, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, Mircea 

Lubanovici, Ion Cristinel Marian, precum şi dna deputată Tamara-

Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Dan-Ştefan Motreanu şi dl 

deputat Mihai-Alexandru Voicu - care este membru al Guvernului - din 

Grupul parlamentar al PNL.  

Deputaţii celor două Comisii au decis, de comun acord, să amâne 

dezbaterea pentru o săptămână. 

 

Pe data de 26 februarie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut 

pe ordinea de zi:  

1.Analiza scrisorilor şi petiţiilor venite la Comisie. 

2.Diverse. 

La şedinţa Comisiei au participat un număr de 10 deputaţi din 

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

Păun, Tudor Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu 

Stroe, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, Mircea 

Lubanovici, Ion Cristinel Marian, precum şi dna deputată Tamara-

Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Dan-Ştefan Motreanu şi dl 

deputat Mihai-Alexandru Voicu - care este membru al Guvernului - din 

Grupul parlamentar al PNL.  

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 

Comisiei. 

La punctul 1, deputaţilor le-au fost prezentate, de către stafful 

Comisiei, cele mai importante cazuri ale petenţilor care s-au adresat 
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Comisiei, membrii Comisiei recomandând soluţionarea acestora potrivit 

legii şi atribuţiilor comisiilor parlamentare.  

La punctul 2, preşedintele Comisiei, dl Nicolae Păun, a informat 

membrii Comisiei asupra solicitării Federaţiei pentru Drepturi şi Resurse 

pentru Persoane cu Tulburări în Spectrul Autist (F.E.D.R.A.) de a 

organiza, împreună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale o conferinţă cu tema „Împreună 

suntem o voce” - pentru marcarea Lunii Internaţionale de Conştientizare 

a Autismului. 

 

     

PREŞEDINTE 
 

     

                 deputat Nicolae Păun 

 
 

Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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