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Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale s-a desfăşurat în data de 24 februarie 2015 şi a 

avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.17/2014 pentru modificarea art.9 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului 

nr.2/2001 (PL-X 56/2015).  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 

privind azilul în România  (PL-X 59/2015). 



3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 

străinătate (PL-X 60/2015). 

4. Diverse. 

 

            La şedinţa din data de 24 februarie au fost prezenţi un număr 

de 7 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, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost 

absenţi: dl deputat Markó Attila-Gabor - din Grupul parlamentar al 

UDMR, dna deputată Elena Gabriela Udrea - neafiliată, domnii 

deputaţi Mihai-Alexandru Voicu din Grupul parlamentar al PNL, 

precum şi dl deputat Titi Holban - din Grupul parlamentar al PSD 

(UNPR).  La dezbaterea proiectului de lege înscris la primul punct al 

ordinii de zi a participat, ca invitat din partea Ministerului Afacerilor 

Interne, doamna secretar de stat Irina Alexe, care a prezentat succint 

obiectul acestei iniţiative legislative. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 

Comisiei. 

 

 Membrii comisiei au adoptat proiectul de lege, în forma 

prezentată, cu unanimitate de voturi.    

 La cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi au participat, ca 

invitaţi, doamna secretar de stat Irina Alexe, din partea Ministerului 
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Afacerilor Interne, şi domnul prof. Adrian Bulgaru, din partea 

Institutului Român pentru Drepturile Omului. Invitaţii au susţinut 

oportunitatea adoptării acestui proiect de lege în vederea creării 

cadrului legislativ necesar aplicării directe 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, precum şi a 

Regulamentului UE nr.603/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” 

pentru compararea amprentelor digitale. 

 Membrii comisiei au adoptat proiectul de lege cu unanimitate de 

voturi, în forma prezentată. 

 La punctul trei al ordinii de zi a participat ca invitat din partea 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, domnul Auraş Marinescu, consilier pentru afaceri 

europene, care a făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege, 

subliniind necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal în materia 

intermedierii forţei de muncă în străinătate, pentru protecţia cetăţenilor 

români care intenţionează să lucreze în străinătate şi pentru stabilirea 

unor măsuri de gestionare a migraţiei forţei de muncă în străinătate şi 

de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au adoptat proiectul de 

lege, în forma prezentată, cu unanimitate de voturi. 
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 La finalul şedinţei, domnul deputat Remus Cernea, a supus 

atenţiei deptuaţilor prezenţi petiţia domnului Cristi Călin, domiciliat în 

judeţul Bacău, care a sesizat circumstanţele în care s-a produs 

exmatricularea sa din cadrul unei instituţii de învăţământ de stat - 

Facultatea de Teologie Ortodoxă, de la Universitatea "1 Decembrie 

1918" din Alba Iulia.. La dezbateri a fost prezent şi petentul. 

 

 Membrii comisiei au hotărât - pentru soluţionarea cazului 

petentului - solicitarea unui punct de vedere din partea instituţiilor cu 

atribuţii în materie, respectiv Secretariatul de Stat pentru Culte din 

subordinea Secretariatului General al Guvernului, Patriarhia Bisericii 

Ortodoxe Române, precum şi Ministerul Educației și Cercetării 

Științifice. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Nicolae Păun 

 

 

Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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