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Pe data de 11 iunie 2014, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordinea de zi :  

1. Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenţia 

privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 

încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 

2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013 (PL-X 265/2014). 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (Pl-x 268/2014). 

 Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, 

preşedintele comisiei.  



La dezbaterea proiectului de lege de la primul punct au participat, 

în calitate de invitaţi - din partea Ministerului Afacerilor Externe - 

domnul Bogdan Aurescu, Secretar de stat, doamna Catrinel Brumar, 

Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

şi doamna prof.univ.dr.Irina Moroianu Zlătescu - directorul Institutului 

Român pentru Drepturile Omului. 

 Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de lege 

cu două amendamente admise având ca autor pe toţi membrii Comisiei, 

amendamente care privesc remedierea unor erori materiale apărute în 

redactarea titlului Convenţiei din proiectul de Lege. 

Acestea au fost următoarele: 

În titlul proiectului de Lege şi al articolului unic al acestuia, s-a înlocuit 

cuvântul “privind” cu “pentru” din denumirea “Convenţia privind 

apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale” - pentru 

conformitate cu titulatura exactă din dreptul internaţional: „Lege pentru 

ratificarea Protocolului nr.15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor 

omului şi libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 

1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 

iunie 2013”.   

 

 În urma dezbaterilor propunerii legislative de la punctul doi, 

membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, acordarea unui aviz 

negativ acesteia. 
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 În cadrul punctului “Diverse”, membrii comisiei au asistat la 

prezentarea proiectului didactic intitulat „Cetăţeanul în relaţia cu 

Parlamentul”, realizat de elevii clasei a VII-a A ai Şcolii Gimnaziale 

„Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Constanţa, în parteneriat cu Asociaţia 

pentru Apărarea Libertăţilor Publice şi cu Asociaţia pentru Dezvoltarea 

Inteligenţei Emoţionale. 

 

Pe data de 12 iunie 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 
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