
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

  
SINTEZA 

 
lucrărilor comisiei din data de 15 februarie 2017 

 
 

Pe data de 15 februarie 2017, a avut loc şedinţa comună a Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

pentru dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative legislative: 

1. Propunerea legislativă privind parteneriatul civil (PL-x 

498/2016). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 

500/2016). 

3. Proiectul Legii referitor la procedura privind emiterea somaţiei de 

plată pentru creanţele necontestate (PL-x 515/2016). 
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4. Proiect de Lege pentru completarea Legii 286/2009 privind Codul 

Penal (PL-x 517/2016). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor legi 

referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri (PL-x 

535/2016). 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.999 din Legea nr.134/2010 

privind Codul de procedură civilă (PL-x 537/2016). 

7. Proiect de Lege pentru modificarea celui de-al treilea Protocol 

adiţional la Convenţia Europeană privind Extrădarea, deschis spre 

semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România 

la Viena la 20 septembrie 2012 (PL-x 15/2017). 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă (PL-x 27/2017). 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 32/2017). 

10. Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 33/2017). 

11. Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar (PL-x 

37/2017). 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 45/2017). 
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13. Proiect de Lege pentru completarea art.24 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor (PL-x 55/2017). 

14. Proiect de Lege pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea 

nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru (PL-x 57/2017). 

15. Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de 

prevenire şi protecţie a persoanelor cu sindrom Down (PL-x 60/2017). 

16. Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PL-x 62/2017). 

17. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal (PL-x 65/2017). 

18. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (PL-x 67/2017). 

19. Proiect de Lege pentru completarea Legii 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PL-x 68/2017). 

20. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din Legea asistenţei 

sociale nr.292/2011 (PL-x 73/2017). 

21. Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 

privind venitul minim garantat (PL-x 78/2017). 

22. Proiect de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 din 

Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 

83/2017). 
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23. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor (PL-x 86/2017). 

24. Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 87/2017). 

25. Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 

- Codul Muncii (PL-x 90/2017). 

26. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi 

pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a 

unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură 

civilă (PL-x 107/2017). 

27. Constituirea unor subcomisii, care vor funcţiona în cadrul 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale. 

 

Au participat la şedinţă un număr de 14 deputaţi din totalul de 18. 

Astfel, au fost prezenţi următorii: Ibram Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, 

Daniel Vasile, Petre-Florin Manole, Cristina-Mădălina Prună, Elvira 

Şarapatin, Benkő Erika, Vasile Cocoş, Nicuşor Halici, Ion Cupă, 

Kulcsár-Terza József-György, Ana Adriana Săftoiu, Mihăiţă Vârză și 

Vlad-Emanuel Duruş. 
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Au fost absenţi: domnii deputaţi Ionuţ-Marian Stroe şi George 

Ionescu, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, dna deputat Eliza-

Mădălina Peţa - din Grupul parlamentar al PSD, precum şi dl deputat 

Gabriel Petrea - care este membru al Guvernului. 

 

La lucrările comisiei au participat - în calitate de invitaţi - 

următorii reprezentanţi din partea Ministerului Justiţiei - doamna 

Secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, Sofia Mariana Moţ, 

însoţită de următorii funcţionari din cadrul aceluiaşi minister: dna 

Violeta Belegande, dl Florin Urs, dl Decebal-Adrian Ghinoiu, dna 

Cătălina Neagu, dna Viviana Onaca, dl George Miclăuş, dna Alina Ion, 

dna Alina Tudorică, dl Radu Geamănu şi doamna Cristina Irimia. 

Au mai participat din partea Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale: 

dna Georgeta Jugănaru, dna Mihaela Grecu şi Simona Bordeianu – care 

sunt directoare în cadrul ministerului, însoţite de Preşedintele Autorităţii 

Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, dl Mihai Tomescu şi dna 

Ioana Dobre din cadrul aceleiaşi autorităţi. 

De asemenea, au mai participat dna Elena Filip - din partea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi doamna 

Nicoleta Curelaru, consilier la Serviciul juridic al Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie. 
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  Membrii Comisiei au avizat favorabil, cu majoritate de voturi, 

iniţiativele legislative de la punctele 1, 2, 3, 8 şi 20; au fost, de 

asemenea, avizate favorabil, cu unanimitate de voturi, iniţiativele 

legislative de la punctele 7 şi 26. 

  De asemenea, deputaţii au acordat aviz negativ - cu majoritate de 

voturi -  iniţiativelor legislative de la punctele 6, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 

19, 21, 22, 23 şi 24 de pe ordinea de zi; au fost, de asemenea, avizate 

negativ, cu unanimitate de voturi, iniţiativele legislative de la punctele 

4, 5, 10, 14, 16 şi 25. 

 A fost amânată iniţiativa legislativă de la punctul 11 al ordinii de 

zi, întrucât nu a primit punctul de vedere din partea Guvernului. 

 Privitor la constituirea subcomisiilor, deputaţii au stabilit ca, în 

şedinţa următoare, să depună o solicitare scrisă la secretariatul 

Comisiei în acest sens, cu menţionarea componenţei fiecărei 

subcomisii şi a obiectului de activitate al acesteia. 

  
        

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Ibram Iusein 

 

Întocmit:  consilier Laurenţiu Gheorghiu 
 


		2017-02-21T13:17:12+0200
	Valentin-Laurenţiu Gheorghiu-Petrescu 




