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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                             
    
 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din datele de 6 octombrie şi 8 octombrie 2015 

 

Pe ordinea de zi a şedinţei  Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale  din data de 6 octombrie 

2015 au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Proiectul de Lege pentru condamnarea totalitarismului 

comunist şi pentru cultivarea memoriei naţionale antitotalitare (PL-X 

617/2015) 

2. Propunerea legislativă privind monitorizarea activităţii 

autorităţilor administraţiei publice locale şi organismelor prestatoare 

de servicii publice de interes local sau judeţean (Pl-x 625/2015). 

 

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, Claudiu-Andrei Tănăsescu, 

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

precum şi doamna deputată Elena Gabriela Udrea. Au fost absenţi:  

dl deputat Kereskényi Gábor şi domnul deputat Mihai-Alexandru 

Voicu din Grupul parlamentar al PNL, precum şi dna Tamara-Dorina 
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Ciofu - din Grupul parlamentar al PSD, aflată într-o delegaţie 

parlamentară externă. 
       

      La proiectul de lege înscris la primul punct al ordinii de zi, 

membrii comisiei au apreciat ideea înfiinţării unui Muzeu Naţional al 

Totalitarismului Comunist ca necesară şi binevenită, dar au 

considerat că reglementarea legislativă a acestei idei trebuie făcută 

printr-o lege specială, detaliată.  

 Referitor la celelalte două teme abordate: obligarea prin 

lege a Academiei Române de a întocmi un Raport pentru 

condamnarea totalitarismului comunist şi pentru memoria naţională 

antitotalitară, respectiv ridicarea, în Piaţa Universităţii din Bucureşti, 

a unui „Monument naţional al victimelor totalitarismului comunist”,  

membrii comisiei au apreciat că Academia Română nu poate fi 

subordonată Parlamentului, iar în al doilea caz că nu este necesară o 

reglementare la nivel de lege, acest lucru trebuind să fie realizat 

printr-o hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

 Având în vedere concluziile desprinse în urma dezbaterii, 

supus la vot, proiectul de lege a fost respins, cu unanimitate de 

voturi. 

 Propunerea legislativă înscrisă la punctul al doilea al ordinii 

de zi a fost respinsă, cu majoritate de voturi, membrii comisiei 

apreciind că iniţiativa legislativă trebuie corelată cu prevederile Legii 

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

ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, pentru a se evita paralelismul legislativ, precum şi ale Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001 şi chiar ale Ordonanţei de 
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urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, pentru corelarea termenelor. 

În data de 8 octombrie deputaţii au desfăşurat activităţi de studiu 

individual. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
 

Nicolae Păun 
 
 
 

Întocmit: Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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