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Pe data de 9 iunie 2015, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

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

următoarea ordine de zi :  

1. Scrisori şi petiţii. 

2. Diverse. 

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

total de 11. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Tudor 

Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Kereskényi Gábor, Claudiu-Andrei 

Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, Mircea Lubanovici, Ioan Viorel 

Teodorescu, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost 



absenţi: dna deputată Elena Gabriela Udrea - neafiliată, domnul deputat 

Mihai-Alexandru Voicu din Grupul parlamentar al PNL. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele 

comisiei. 

La punctul 1 al ordinii de zi, 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.  

La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei, dl deputat 

Nicolae Păun l-a prezentat Comisiei pe domnul deputat Kereskényi 

Gábor, membru al comisiei din data de 27 mai 2015, şi - cu unanimitate 

de voturi - membrii Comisiei au luat act de desemnarea acestuia pentru 

funcţia de secretar al Comisiei, la propunerea Grupului parlamentar al 

UDMR. 

 

Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale din data de 10 iunie 2015 au fost 

înscrise următoarele puncte:  

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale (PLx 402/2015). 

2. „O Agendă europeană privind migraţia”  - COM(2015)240. 

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

total de 11. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Tudor 

Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Kereskényi Gábor, Claudiu-Andrei 

Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, Mircea Lubanovici, Ioan Viorel 
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Teodorescu, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost 

absenţi: dna deputată Elena Gabriela Udrea - neafiliată, domnul deputat 

Mihai-Alexandru Voicu din Grupul parlamentar al PNL. 

 Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, 

preşedintele comisiei. 

 

Propunerea legislativă în dezbatere la punctul 1 a fost respinsă, cu 

unanimitate de voturi, pentru că s-ar fi creat o redundanţă cu legislaţia 

deja existentă în materie şi pentru că adoptarea ei ar fi restricţionat - 

contrar Constituţiei - dreptul la asociere al cadrelor didactice din 

învăţământ. 

La punctul 2, deputaţii au luat în discuţie „Agenda Europeană 

privind migraţia” şi au decis - cu unanimitate de voturi - să exprime un 

punct de vedere favorabil acesteia. 

Pe data de 11 iunie, deputaţii au desfăşurat activităţi de studiu 

individual. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat 

Nicolae Păun 

 
Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu  
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