
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 4 octombrie 2016 

 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - care a avut loc pe data de 4 octombrie 2016 - a 

avut următoarea ordine de zi:  

1.  Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PL-x 

338/2016). 

2. Propunere legislativă privind completarea art.30 din Legea 

nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate, actualizată (Pl-x 342/2016). 

3. Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de 

intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de 

Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (PL-x 355/2016). 
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4.  Proiect de Lege privind venitul minim de incluziune (PL-x 

368/2016). 

5. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia 

de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau 

persoanele eligibile pentru protecţie subsidiară şi la conţinutul protecţiei 

acordate şi de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 

noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt 

rezidenţi pe termen lung - COM (2016) 466  (E 55-s/2016). 

6. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

de instituire a cadrului de relocare al Uniunii şi de modificare a 

Regulamentului (UE) nr.516/2014 al Parlamentului European şi al 

Consilului - COM (2016) 468  (E 56-s/2016). 

7. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

de instituire a unei proceduri comune în materie de protecţie internaţională 

în Uniune şi de abrogare a Directivei 2013/32/UE - COM (2016) 467 (E 

57-s/2016). 

8. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi al Consiliului de 

stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie 

internaţională (reformare) - COM (2016) 465 (E 58-s/2016). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 8 deputaţi din numărul total 

de 12. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, Tamara-

Dorina Ciofu, Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Ioan Viorel 
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Teodorescu, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Valeriu Zgonea şi Remus-Florinel 

Cernea. 

Au fost absenţi: dl deputat Nicolae Păun - din Grupul parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale, dl deputat Mircea Lubanovici şi dl Mihai-

Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL, precum şi dna Elena 

Gabriela Udrea - neafiliată.  

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Ibram Iusein - preşedintele 

Comisiei. 

Proiectele de lege de la punctele 1 şi 2 au fost avizate negativ - cu 

majoritate de voturi -  de către deputaţii prezenţi, dl deputat Remus Cernea 

abţinându-se de la vot. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi, într-o formă amendată, având atât amendamente admise, cât şi 

respinse. Dl deputat Remus Cernea a votat în favoarea avizării iniţiativei 

legislative. 

Proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi a fost avizat favorabil 

cu unanimitate de voturi. 

Propunerile de norme europene de la punctele 5,6,7 şi 8 ale ordinii de 

zi au fost adoptate de Comisie cu unanimitate de voturi; la toate acestea, dl 

deputat Remus Cernea votând favorabil. 

 

 

În zilele de 5 şi 6 octombrie 2016, deputaţii au desfăşurat activităţi de 

studiu individual. 
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PREŞEDINTE, 

Deputat 

 

Iusein Ibram 

 

 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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