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Pe data de 11 martie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordinea de zi :  

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea 41/1994 

privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune 

și Societății Române de Televiziune (PLx 35/2014). 

2. Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea 

dezvoltării comunităților sărace (PLx 93/2014). 



3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale (PLx 95/2014). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 

privind cazierul judiciar (PLx 96/2014). 

5. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informațiile de interes public (PLx 103/2014). 

6. Propunere legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din 

Codul de procedură penală (PLx 105/2014). 

7. Propunere legislativă privind egalitatea în drepturi a cetățenilor 

români aparținând majorității cu cetățenii români aparținând 

minorităților etnice (PLx 106/2014). 

8. Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondență a 

dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în 

străinătate (PLx 107/2014). 

Au participat la şedinţă un număr de 9 deputaţi din numărul total 

de 11. 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, 

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. 
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La şedinţă au participat la dezbateri, ca reprezentanţi ai 

Guvernului, următorii invitaţi: pentru iniţiativa legislativă de la punctul 

1 - dna Viorela Radu Mortasifu, în calitate de consilier juridic al 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Televiziune şi dl Corneliu 

Victor Frimu – consilier din partea Ministerul Culturii; iar pentru 

punctul 4 - dna Irina Alexe, Chestor de poliţie, din cadrul Ministrul 

Afacerilor Interne. 

 

La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1, deputaţii din 

Comisie i-au acordat aviz negativ cu unanimitate de voturi, considerând 

că respectarea drepturilor consumatorilor trebuie să primeze la 

aprecierea oportunităţii propunerii legislative. 

La propunerea legislativă de la punctul 2, deputaţii din Comisie i-

au acordat aviz favorabil cu unanimitate de voturi, considerând că este 

binevenită pentru ridicarea standardului de viaţă al comunităţilor sărace. 

Iniţiativa legislativă de la punctul 3 a fost amânată pentru 

săptămâna viitoare de deputaţii din Comisie cu unanimitate de voturi, în 

lipsa punctului de vedere al Guvernului. 

La dezbaterea punctului 4, deputaţii din Comisiei au decis - cu 

unanimitate de voturi -  acordarea unui aviz favorabil proiectului de 

Lege. 

Pentru propunerea legislativă de la punctul 5, deputaţii din Comisie 

au acordat aviz negativ cu majoritate de voturi, considerând că este 

binevenită pentru ridicarea standardului de viaţă al comunităţilor sărace. 
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Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi, deputaţii din Comisie considerând că a rămas fără 

obiect, întrucât iniţiativa legislativă viza completarea vechiului Cod de 

procedură penală, abrogat între timp. 

La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 7, membrii 

Comisiei au adoptat un raport de respingere cu unanimitate de voturi, 

întrucât aceasta este neconstituţională. 

Propunerea legislativă de la punctul 8 a fost respinsă, cu majoritate 

de voturi, deputaţii din Comisie considerând că adoptarea în forma 

propusă de parlamentarii neafiliaţi, care fac parte din PMP, ar permite 

fraudarea informatică a votului. 

 
 

Pe data de 12 martie 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 9 deputaţi din numărul 

total de 11. 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, 

precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat 
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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 şedinţă ulterioară. 

 

 

Pe data de 13 martie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

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

pe ordinea de zi: Analiza scrisorilor şi petiţiilor venite la Comisie. 

Au participat la şedinţă un număr de 9 deputaţi din numărul total 

de 11. 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, 

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. 

Deputaţilor le-au fost prezentate, de către stafful Comisiei, cele 

mai importante cazuri ale petenţilor care s-au adresat Comisiei, membrii 

Comisiei recomandând soluţionarea acestora potrivit legii şi atribuţiilor 

comisiilor parlamentare. Dintre acestea, dl consilier Mircea Lupu a 

evidenţiat petiţiile trimise de preşedintele Asociaţiei Drepturilor Omului 

şi a Persoanelor Private de Libertate, dl Eugen Chiracu, privind 

autosesizarea Asociaţiei referitoare la supunerea la rele tratamente a mai 
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multor persoane, între care a dlui George Becali de către personalul 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - aşa cum sunt ele stipulate în 

al treilea Raport General al Comitetului European pentru Prevenirea 

Torturii şi a Tratamentelor Inumane - care au constat în împiedicarea 

acordării de tratament medical adecvat, în speţă - înafara sistemului 

penitenciar. Membrii Comisiei au decis - pentru verificarea susţinerilor 

Asociaţiei amintite - să fie contactat, în sensul celor de mai sus, avocatul 

dlui George Becali, pentru a înainta Comisiei documentele din care să 

rezulte precis ce drepturi îi sunt încălcate. Pe baza examinării probelor 

prezentate de avocat şi - în funcţie de relevanţa juridică a acestora -

urmează să fie stabilită o posibilă audiere la Subcomisia pentru 

monitorizarea respectarii drepturilor persoanelor private de libertate, 

din cadrul Comisiei. 

 

 

 

 

     

PREŞEDINTE 
 

     

                 deputat Nicolae Păun 

 
 

Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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