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Pe data de 17 septembrie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe 

ordinea de zi următoarele iniţiative legislative: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 

administraţia publică locală (PL-X 392/2014). 

 2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 

martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 398/2014). 

 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la 

procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a 



Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului 

de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe 

cale amiabilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.87/2001 (Pl-x 401/2014). 

 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.139 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul 

muncii (Pl-x 407/2014). 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 9 deputaţi din numărul 

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

Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Markó Attila-Gabor, Claudiu-

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

Radu, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: 

dna deputată Elena Gabriela Udrea - neafiliată, domnii deputaţi Mihai-

Alexandru Voicu, precum şi dl deputat Titi Holban - din Grupul 

parlamentar al PSD (UNPR). 

 Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, 

preşedintele comisiei.  

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, acordarea unui aviz favorabil proiectului de 

lege înscris la primul punct al ordinii de zi şi a unui aviz de respingere 

pentru propunerea legislativă de la punctul doi al ordinii de zi. 

 Propunerea legislativă de la punctul trei al ordinii de zi a fost 

înaintată - pentru dezbatere pe fond - comisiei noastre şi Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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 În urma dezbaterii acestei ini’iative legislative, membrii comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar 

de adoptare a propunerii legislative. 

 Propunerea legislativă de la punctul patru al ordinii de zi a primit 

un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

  deputat Nicolae Păun 

 
 
 

Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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