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Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                                    

    
 

        SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 1 noiembrie 2016 

 
 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - care a avut loc pe data de 1 noiembrie 2016 - 

a avut următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.48/2002 (PLx 

366/2016). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PLx 476/2016). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Legii nr.265/2008 privind 



gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră (PLx 

477/2016). 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PLx 

481/2016). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator 

(PLx 483/2016). 

6. Propunere legislativă pentru completarea art.165 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 

484/2016). 

7. Proiect de Lege pentru Mamele Eroine privind indemnizaţia 

viageră pentru mamele care au născut şi crescut 3 copii sau mai mult 

de 3 copii (PLx 486/2016). 

8. Propunere legislativă privind protejarea şi sprijinirea familiilor 

afectate de emisiunile de pulberi, gaze şi vapori provenite de la 

fostele fabrici, uzine şi întreprinderi din raza municipiului Turda 

(PLx 488/2016). 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530 din 23 

iulie 2003 (PLx 489/2016). 



10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 490/2016). 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii 

(PLx 491/2016). 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 7 deputaţi din numărul 

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

Tamara-Dorina Ciofu, Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Valeriu 

Zgonea, Claudiu-Andrei Tănăsescu şi Remus-Florinel Cernea. 

Au fost absenţi: dl deputat Nicolae Păun - din Grupul 

parlamentar al Minorităţilor Naţionale, dl deputat Ioan Viorel 

Teodorescu - din Grupul parlamentar al PSD, domnii deputaţi  

Mihai-Alexandru Voicu şi Mircea Lubanovici, - din Grupul 

parlamentar al PNL, precum şi dna Elena Gabriela Udrea - neafiliată. 

La lucrările Comisiei au participat - ca reprezentanţi din partea 

Guvernului - următorii: dl Florin Moţiu - Secretar de stat de la 

Ministerul Justiţiei, dna Violeta Belegante şi dna Cristina Irimia – 

consiliere în cadrul Direcţiei Elaborare Acte Normative, la acelaşi 

minister. 

 
Deputaţii prezenţi au adoptat - cu unanimitate de voturi -  un ra-

port de respingere pentru iniţiativa legislativă de la punctul 1. 



Proiectele de lege de la punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi au fost 

avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 

Şi proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

Membrii Comisiei au avizat favorabil - cu majoritate de voturi  

- proiectul de lege de la punctul 5 al ordinii de zi. Deputaţii au 

recomandat Comisiei sesizate pe fond, în avizul dat, însuşirea 

observaţiilor pertinente ale Consiliului Legislativ şi Guvernului. 

Propunerea legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi a fost 

avizată favorabil cu majoritate de voturi, dar dl deputat Remus 

Cernea a votat împotriva avizării iniţiativei legislative. 

Şi iniţiativa legislativă de la punctul 7 a primit aviz favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 8 a fost avizată favorabil cu 

majoritate de voturi, dl deputat Remus Cernea abţinându-se de la vot. 

 

În zilele de 2 şi 3 noiembrie 2016, deputaţii au desfăşurat 

activităţi de studiu individual. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
 

Iusein Ibram 
 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 


	CAMERA DEPUTAŢILOR
	        SINTEZA


		2016-11-08T13:32:02+0200
	Laurentiu M.V. Gheorghiu




