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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                                    

    

             SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 28 noiembrie 2017 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - din data de 28 noiembrie 2017 - a avut următoarea 

ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2017 (PL-x 483/2017). 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliţiei locale 

nr.155/2010 (PL-x 467/2017). 

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

Codul penal, precum şi a art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 

România (PL-x 468/2017). 
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4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind 

Codul de procedură penal, precum şi 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 

469/2017). 

5. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (PL-x 472/2017). 

6. Proiect de Lege privind cooperarea autorităţilor publice române cu 

Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 

(Europol) (PL-x 473/2017). 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 

personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 

naţională (PL-x 474/2017). 

8. Proiect de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri 

publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială 

(PL-x 477/2017).  

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente (PL-x 480/2017). 
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10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente (PL-x 464/2017). 

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

12. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, Daniel Vasile, 

Vlad Sergiu Cosmin, Elvira Şarapatin, Ana Adriana Săftoiu, dl deputat 

Kulcsár-Terza József-György, dl deputat Ionuţ-Marian Stroe a fost înlocuit 

cu mandat de dl deputat Sorin Moldovan, iar dl deputat George Ionescu a 

fost înlocuit cu mandat de dna deputat Antoneta Ioniță.  

Au absentat următorii: dna deputat Benkő Erika - din Grupul 

parlamentar al UDMR, dna deputat Tamara-Dorina Ciofu și dl deputat 

Gabriel Petrea - din Grupul parlamentar al PSD, precum și dl deputat Petre-

Florin Manole. 

Din partea Guvernului au participat la lucrări - pentru susţinerea 

punctului de vedere al Guvernului - următorii: dna Alina Ion și dl Radu 

Geamănu - consilieri în cadrul Ministerului Justiţiei pentru punctele 3, 4 și 

7, Vicepreședintele Autorității Electorale Permanente, dl Constantin-

Florin Mitulețu-Buică pentru punctul 9 și Comisar-șef Mihai Năstase - 

Șeful Unității Naționale Europol pentru punctul 6. 

La primul punct al ordinii de zi, deputaţii au decis - cu majoritate de 

voturi - avizarea  favorabilă  a inițiativei legislative. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii au hotărât - cu majoritate de 

voturi - avizarea  favorabilă a proiectului de lege. 

La proiectul de lege de la punctul 3, membrii Comisiei au dat un 

aviz negativ cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, deputații au 

hotărât acordarea unui aviz favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost amânat pentru ședința 

proximă a Comisiei cu unanimitate de voturi. 

 Proiectele de lege de la punctele 6 și 7 au primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 8 a primit aviz  favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 9 a primit aviz favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 10 a primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

În ziua de 29 noiembrie 2017, deputaţii au desfăşurat activităţi de 

studiu individual. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
 

Iusein Ibram 
 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 




