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şi problemele minorităţilor naţionale  
  

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din datele de 13, 14 şi 15 octombrie 2015 

 

 

Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei  pentru  drepturile  omului,  

culte  şi  problemele  minorităţilor  naţionale  din data de 13 

octombrie 2015 au fost înscrise următoarele puncte: 

1.  Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca 

Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorităţii tătare 

turco-musulmane din România - denumită Nawrez (PLx 621/2015). 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii 504/2002 a audiovizualului (PLx 588/2015). 

3.  Proiect de Lege privind conflictele de muncă (PLx 

633/2015). 

4.  Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză 



şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.604/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de 

stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului 

membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie 

internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un 

resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (E-36/2015).                             

5.  Propunere de Regulament al  Parlamentului European şi al 

Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a ţărilor 

de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind procedurile comune de acordare şi 

retragere a protecţiei internaţionale, precum şi de mocificarea a 

Directivei 2013/32/UE (E-38/2015). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din 

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

Păun, Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Kereskényi Gábor, Ioan 

Viorel Teodorescu, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici şi 

Remus-Florinel Cernea, precum şi doamnele deputate Tamara-

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

Mihai-Alexandru Voicu din Grupul parlamentar al PNL.  

La proiectul de lege înscris la punctul unu al ordinii de zi, 

pentru care comisia a fost sesizată spre dezbatere pe fond, a 

participat, în calitate de iniţiator, domnul deputat Amet Varol.   
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de lege. 

Propunerea legislativă înscrisă la punctul doi al ordinii de zi şi 

proiectul de lege înscris la punctul trei al ordinii de zi au fost 

respinse, cu unanimitate de voturi. 

În urma examinării, dezbaterii şi analizei conţinutului celor 

două propuneri de Regulament ale Parlamentului European şi ale 

Consiliului, înscrise la punctele patru şi cinci ale ordinii de zi, 

membrii comisiei au constatat, cu unanimitate de voturi, că fiecare 

dintre acestea respectă principiului subsidiarităţii. 

 

În data de 14 octombrie, în cadrul obiectului său de activitate, 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a organizat - la iniţiativa dnei deputate Udrea şi a 

Subcomisiei pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor 

private de libertate, din cadrul Comisiei amintite - dezbaterea cu 

tema "Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, a tratatelor internaţionale privind drepturile omului în cazul 

persoanelor de cetăţenie română şi nu numai, aflate în orice formă de 

detenţie pe teritoriul României".  

La această masă rotundă au participat directorul Institutului 

Român pentru Drepturile Omului, dna Irina Zlătescu-Moroianu, dna 
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Magda Constanța Ștefănescu - adjunct al Avocatului Poporului 

pentru domeniul privind prevenirea torturii și a altor pedepse ori 

tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de 

detenție, precum şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor, ai Inspectoratului General al Poliţiei Române şi ai 

Ministerului Justiţiei, reprezentanţi ai organizaţiilor 

neguvernamentale pentru apărarea drepturilor omului, şi - de 

asemenea - parlamentari.  

Din partea Comisiei au fost 10 deputaţi din totalul de 11, după 

cum urmează: Nicolae Păun, Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, 

Kereskényi Gábor, Ioan Viorel Teodorescu, Claudiu-Andrei 

Tănăsescu, Mircea Lubanovici şi Remus-Florinel Cernea, precum şi 

doamnele deputate Tamara-Dorina Ciofu şi Elena Gabriela Udrea. A 

fost absent: domnul deputat Mihai-Alexandru Voicu din Grupul 

parlamentar al PNL. 

Discuţiile pe marginea temei au fost moderate de dl Nicolae 

Păun - preşedintele Comisiei  pentru  drepturile  omului,  culte  şi  

problemele  minorităţilor  naţionale, de dl Mircea Man - preşedintele 

Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, 

precum şi de dna deputată Elena Gabriela Udrea. 

 

În cadrul dezbaterilor, s-a insistat asupra monitorizării şi 

protecţiei, într-o mai mare măsură, a drepturilor persoanelor private 
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de libertate, precum şi asupra consolidării dialogului instituţional 

dintre  factorii responsabili de respectarea acestor drepturi, 

Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, ca şi 

asupra îmbunătăţirii condiţiilor de deţinere - prin reducerea 

aglomerării din penitenciarele existente, inclusiv prin construirea 

unor unităţi penitenciare noi la Ploieşti şi la Caracal. 

 

În data de 15 octombrie deputaţii au desfăşurat activităţi de 

studiu individual. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Nicolae Păun 

 

 
 

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu  
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