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        SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 20 septembrie 2016 

 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - care a avut loc pe data de 20 septembrie 

2016 - a avut următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă privind deconspirarea activităţii 

întregului personal al Securităţii (ofiţeri, colaboratori, informatori) ca 

aparat ideologic al regimului comunist în România în perioada 6 

martie 1945-22 decembrie 1989 (PL-x 284/2016). 

2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului de 15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (PL-x 326/2016). 



3. Proiect de Lege privind completarea art.23 din Legea 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie     

(PLx 327/2016). 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu şi Banca Europeană de Investiţii 

privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu ţările terţe bazat de 

Agenda europeană privind migraţia - COM(2016)385 (E38/2016). 

5. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor - Sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la 

extremism violent - COM(2016)379  (E41/2016). 

6. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene şi de 

abrogare a Regulamentului (UE) nr.439/2010 - COM(2016)271  

(E43/2016). 

7. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi 

al Consiliului 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 (reformare) - 

COM(2016)270 (E44/2016). 

8. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 



Regiunilor - Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru 

strategiile naţionale de integrare a romilor şi a Recomandării 

Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în 

statele membre - 2016 - COM(2016)424  (E46/2016). 

9. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor - Plan de acţiune privind integrarea resortisanţilor din 

ţările terţe - COM(2016)377 (E51/2016).   

 

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 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.  

La dezbateri, au participat - ca invitaţi din partea Guvernului - 

pentru punctele 1-3 următorii: dna Serenela Ştefan - şef serviciu din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi dna Cristina Maria Irimia - 

consilier din cadrul Ministerul Justiţiei. 



La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1, deputaţii au 

decis - cu majoritate de voturi - acordarea unui aviz negativ. 

La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 2, deputaţii au 

hotărât - cu majoritate de voturi – avizarea negativă. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil de către 

membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 

În continuarea şedinţei, membrii Comisiei au luat act de 

comunicările şi de propunerile de regulament primite de la 

Parlamentul European, aflate pe ordinea de zi la punctele 4 – 9. 

În zilele de 21 şi 22 septembrie 2016, deputaţii au desfăşurat 

activităţi de studiu individual. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
 

Iusein Ibram 
 
 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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