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Raport privind activitatea parlamentară a membrilor 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale 
                în cadrul  

                                     lucrărilor  şedinţei comune a 

Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi nediscriminare şi a 

Subcomisiei pentru  monitorizarea respectării drepturilor persoanelor 

private de libertate din data 14 mai 2014 

 
Miercuri 14 mai 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care s-a desfăşurat în cadrul 

a două subcomisii reunite şi anume: Subcomisia pentru egalitate de tratament şi 

nediscriminare şi Subcomisia pentru  monitorizarea respectării drepturilor 

persoanelor private de libertate. 

        Lucrările şedinţei comune au avut următoarea  ordine de zi:  

   1. Raportul de activitate al Institutului Român pentru Drepturile Omului 

(IRDO) pentru anul 2013; 
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     2. Informare asupra Raportului anual de activitate al Agentului 

Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru anul 

2013 (înregistrat la Comisie cu nr. 4c-5/348/7 mai 2014). 

  La ambele acţiuni au fost prezenţi următorii deputaţi: domnul deputat 

Nicolae Păun, preşedintele comisiei, doamna deputat Tamara Dorina Ciofu, 

vicepreşedintă a Comisiei şi preşedintă a Subcomisiei  pentru egalitate de 

tratament şi nediscriminare, domnul deputat Ioan-Sorin Roman, secretar al 

Comisiei şi preşedintele Subcomisiei pentru  monitorizarea respectării 

drepturilor persoanelor private de libertate. 

          Au mai participat şi domnii deputaţi Remus-Florinel Cernea, Mircea 

Lubanovici, Marko Attila. Radu Stroe şi Claudiu-Andrei Tănăsescu, De 

asemenea, au mai participat şi membrii staff-lui din cele două subcomisii, 

respectiv doamna consilier dr. Marcela Monica Stoica şi domnul chestor şef, 

Mircea Lupu, consilier în cadrul Subcomisiei pentru  monitorizarea respectării 

drepturilor persoanelor private de libertate.  

              În calitate de invitat a participat doamna prof.dr. Irina  Moroianu 

Zlătescu, director Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO).  

          În ceea ce priveşte acţiunea de la punctul 1  al ordinii de zi, doamna 

prof.dr. Irina  Moroianu Zlătescu, a prezentat Raportul de activitate al 

Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO) pentru anul 2013, 

document ce a fost publicat în Revista pentru Drepturile Omului editată de acest 

institut. 

        Astfel, s-a precizat că IRDO este prima instituţie naţională pentru 

drepturile omului, înfiinţat prin Legea nr.9/1991, şi singura instituţie naţională 

din ţara noastră care a fost recunoscută în această calitate de către Comitetul de 

Coordonare a Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului din sistemul 

ONU şi membru al Reţelei Europene de Instituţii Naţionale de Drepturile 
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Omului. De asemenea, în anul trecut, IRDO a fost desemnat ca organism 

independent de promovare, protecţie şi monitorizare a implementării Convenţiei 

ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi în România, conform art.33 

alin.2. Pornind de la importanţa deosebită a cunoaşterii drepturilor omului, în 

anul 2013, institutul s-a axat pe activităţi de formare, informare, documentare, 

cercetare şi consultanţă, în acest fel, contribuind la formarea persoanelor din 

structurile  şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării 

drepturilor omului şi la informarea sistematică a cetăţenilor în legătură cu 

drepturile care le sunt garantate  prin lege sau sunt prevăzute în documente 

internaţionale la care România este parte. 

Totodată institutul a desfăşurat o prodigioasă activitate de cercetare, cu 

un înalt caracter cantitativ şi calitativ, cu o tematică extrem de diversă.  

Un alt aspect remarcat este cel privind programele de formare şi activităţile 

educative în domeniul drepturilor omului, unde este prezentată şi acţiunea 

comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale de la Camera  Deputaţilor, şi anume Simpozionul cu participare 

internaţională „20 de ani de muncă pentru drepturile voastre”, organizat cu 

ocazia Zilei de 10 decembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.  

         La punctul 2, al ordinii de zi, Informarea a asupra Raportului anual de 

activitate al Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului pentru anul 2013, doamna prof.dr. Irina  Moroianu Zlătescu, director 

Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO) a prezentat scurte 

comentarii asupra activităţii Agentului Guvernamental la CEDO.  

         Astfel, Ministerul Afacerilor Externe, prin Agentul Guvernamental, a 

elaborat un proiect de raport pentru anul 2013 care este structurat în două părţi. 

În prima parte, se găsesc datele statistice precum şi cele mai importante decizii 

şi hotărâri pronunţate în cazurile îndreptate împotriva României în anul 2013. În 
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cea de a doua parte este prezentată activitatea Comitetului de Miniştri al 

Consiliului Europei, care se reuneşte în format Drepturile Omului de 4 ori în 

fiecare an, în lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie.  Comitetul de 

Miniştri a constat faptul că autorităţile române au acţionat cu multă hotărâre în 

ceea ce priveşte problema restituirii proprietăţilor naţionalizate, şi s-a accentuat 

necesitatea ca România să monitorizeze, în continuare, punerea în aplicare a 

noilor prevederi legislative în domeniu şi informarea periodică a Comitetului  

privind progresele făcute. 

      Privitor la cele două puncte ale ordinii de zi, membrii Comisiei, după 

analiza  documentelor şi prezentării făcute de doamna prof.dr. Irina  Moroianu 

Zlătescu, au hotărât, acordarea unei opinii favorabile, în unanimitate, celor două 

rapoarte. 

 

 

         

                                    
  Deputat Tamara Dorina CIOFU                     Deputat Ioan-Sorin ROMAN 

 
Preşedinta Subcomisiei pentru  egalitate                               Preşedintele Subcomisiei pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                
de tratament şi nediscriminare                                                           monitorizarea  
                                                                                       respectăriii drepturilor persoanelor 

 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier parlamentar dr. Marcela Monica STOICA 
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