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Pe data de 17 noiembrie 2015, şedinţa Comisiei pentru  

drepturile  omului,  culte  şi  problemele  minorităţilor   naţionale  a  

avut, pe ordinea de zi, următoarele puncte: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul străinilor (PLx 778/2015). 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre 

consumatori şi comercianţi (PLx 781/2015). 

3. Proiectul de Lege privind sistmul de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale ale avocaţilor (PLx 782/2015). 



4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Decretului-Lege nr.118/190 privind acordarea unor drepruri 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 

ori constituite în prizonieri (PLx 783/2015). 

5. Proiectul de Lege pentru completarea art.41 din Legea 

nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 

abuziv în perioada regimului comunist din România (PLx 784/2015). 

6. Propunerea legislativă pentru organizarea şi funcţionarea 

sistemului de sănătate din România (PLx 788/2015). 

7. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 309 din 

Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 789/2015). 

8. Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua 

Trianonului şi a luptei împotriva asupririi maghiare (PLx 790/2015). 

9. Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea 

cetăţeniei române nr.21/1991 - PLx 791/2015 

10. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

(PLx 792/2015). 

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

(PLx 805/2015). 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din numărul 

total de 11. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 
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Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Kereskényi Gábor, Claudiu-

Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, Ioan Viorel Teodorescu, 

Mircea Lubanovici, precum şi doamnele deputate Tamara-Dorina 

Ciofu şi Elena Gabriela Udrea. A fost absent: domnul deputat Mihai-

Alexandru Voicu din Grupul parlamentar al PNL. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, 

preşedintele comisiei. 

La dezbaterea proiectului de lege înscris la primul punct al 

ordinii de zi au participat, din partea Înaltului Comisariat ONU pentru 

Refugiaţi, doamna Carolina Marin, senior protection associate, şi 

doamna Flavia Jerca, protection assistant - care au prezentat comisiei 

comentariile şi recomandările instituţiei referitoare la Legea 

nr.122/2006 privind azilul în România. Recomandările formulate au în 

vedere transpunerea Directivei 2013/32/EU a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de 

acordare şi retragere a protecţiei internaţionale şi a Directivei 

2013/33/EU a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 

2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de 

protecţie internaţională. 

Membrii comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, să acorde 

proiectului de lege un aviz favorabil, iar comentariile şi recomandările 

prezentate să fie preluate sub formă de amendamente. 

Proiectul de lege înscris la punctul doi al ordinii de zi a primit 

aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de lege înscris la punctul trei al ordinii de zi a primit 

aviz de respingere, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege înscris la punctul patru al ordinii de zi a fost 

respins, cu unanimitate de voturi, ca şi proiectul de lege înscris la 

punctul cinci al ordinii de zi. 

Domnul deputat Petru Movilă, unul dintre cei patru iniţiatori ai 

propunerii legislative înscrise la punctul şase al ordinii de zi, a adresat 

membrilor comisiei rugămintea de a amâna dezbaterea acesteia pentru 

săptămâna următoare. Membrii comisiei, în unanimitate, au fost de 

acord cu această solicitare. 

Propunerea legislativă înscrisă la punctul şapte al ordinii de zi a 

fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă înscrisă la punctul opt al ordinii de zi a 

fost, de asemenea, respinsă, cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă înscrisă la punctul nouă al ordinii de zi a 

primit, cu unanimitate de voturi, aviz favorabil. 

Propunerea legislativă înscrisă la punctul zece al ordinii de zi a 

fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă înscrisă la ultimul punct al ordinii de zi a 

fost respinsă, cu majoritate de voturi. 

 

 
  

În data de 19 noiembrie deputaţii au desfăşurat activităţi de 

studiu individual. 
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PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Nicolae Păun 

 

 

 
Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu  
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