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Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din datele de 15, 16 şi 17 aprilie 2014 

 

Pe data de 15 aprilie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordinea de zi :  

1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul 

de procedură civilă (PL-X 163/2014). 

2. Propunerea legislativă privind modificarea art.1 din Legea 

nr.226/29.11.2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele 

cadre militare active, îndepărate abuziv din armată în perioada 23 august 

1944-31 decembrie 1961 (Pl-x 174/2014). 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 - Codul 

Penal (Pl-x 178/2014). 

Au participat la şedinţă un număr de 8 deputaţi din numărul total 

de 10. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Tudor 



Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu Stroe, Remus-

Florinel Cernea, Mircea Lubanovici, precum şi dna deputată Tamara-

Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Dan-Ştefan Motreanu şi dl 

deputat Mihai-Alexandru Voicu - care este membru al Guvernului - din 

Grupul parlamentar al PNL.  

 În urma dezbaterilor, proiectul de lege înscris la primul punct de pe 

ordinea de zi, pentru care comisia noastră a fost sesizată spre avizare în 

procedură de urgenţă, a primit un aviz favorabil cu unanimitate de 

voturi. 

 Propunerea legislativă de la punctul doi a primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

Iniţiativa legislativă de la punctul trei a fost respinsă, cu majoritate 

de voturi, deputaţii considerând că - prin majorarea pedepsei pentru viol 

dorită de iniţiatori - s-ar crea un paralelism legislativ cu prevederea din 

noul Cod penal, intrat în vigoare anul acesta, referitoare la pedeapsa 

pentru recidivă în caz de viol. 

  

Pe data de 16 aprilie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

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

pe ordinea de zi: Analiza scrisorilor şi petiţiilor venite la Comisie. 

Au participat la şedinţă un număr de 8 deputaţi din numărul total 

de 10. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Tudor 

Ciuhodaru, Markó Attila-Gabor, Ioan-Sorin Roman, Radu Stroe, Remus-

Florinel Cernea, Mircea Lubanovici, precum şi dna deputată Tamara-

Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Dan-Ştefan Motreanu şi dl 
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deputat Mihai-Alexandru Voicu - care este membru al Guvernului - din 

Grupul parlamentar al PNL.  

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.  

 

Pe data de 17 aprilie 2014, deputaţii din cadrul Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 

desfăşurat studiu individual asupra iniţiativelor legislative rămase în 

portofoliul Comisiei. 

       

 

 

 

PREŞEDINTE 
 
 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
 

Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 


	Comisia pentru drepturile omului, culte 
	SINTEZA
	PREŞEDINTE


	  deputat Nicolae Păun

		2014-04-17T13:39:24+0300
	Laurentiu M.V. Gheorghiu




