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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 4 aprilie 2018
Pe data de 4 aprilie 2018 a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut următoarea
ordine de zi:
1.

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006

privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001 (PLx 44/2018).
2.

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995

privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare
(PLx 46/2018).
3.

Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din

Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

(PLx

47/2018).
4.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.99

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 73/2018).
5.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
pentru personalul încadrat în unităţile sanitare 2011 (PLx 138/2018).
6.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare (PLx 139/2018).
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7.

Proiect

de

Lege

pentru

modificarea

Decretului-lege

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum
şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PLx 144/2018).
8.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

nr.53/2003 - Codul muncii (PLx 148/2018).
9.

Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de

serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale
sau asimilate salariilor (PLx 150/2018).
10.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul asigurărilor sociale (PLx 159/2018).
11.

Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale (PLx

166/2018).
12.

Diverse.

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din numărul
total de 12. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, TamaraDorina Ciofu, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, Petre-Florin Manole,
Gabriel Petrea, Elvira Şarapatin, Ana Adriana Săftoiu, Ionuţ-Marian Stroe și
Kulcsár-Terza József-György.
Au absentat: dl deputat Radu Costin Vasilică - din Grupul parlamentar al
PSD, precum și dna deputat Benkö Erika - din Grupul parlamentar al UDMR.
La şedinţa desfăşurată în cadrul comisiei, a fost prezent din partea
Guvernului, pentru punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi, dl Dan Dumitrescu,
Secretar de stat la Ministerul Sănătății.
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În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative de la punctul 1,
deputaţii au hotărât - cu majoritate de voturi - avizarea favorabilă a propunerii
legislative.
La punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii au hotărât - cu unanimitate de voturi
- avizarea favorabilă a propunerii legislative.
La punctul 3, membrii Comisiei au hotărât - cu unanimitate de voturi avizarea negativă a propunerii legislative.
Și inițiativele legislative de la punctele 4 și 5 au fost avizate favorabil, cu
majoritate de voturi.
La proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, deputații prezenți au
decis cu majoritate de voturi - avizarea favorabilă a acestuia.
La proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, deputaţii au hotărât cu majoritate de voturi - avizarea favorabilă a acestuia.
La proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, deputaţii au decis - cu
unanimitate de voturi - avizarea negativă.
Propunerea legislativă de la punctul 9 al ordinii de zi, a fost avizată
negativ, cu majoritate de voturi.
La punctul 10 al ordinii de zi, deputaţii au hotărât - cu majoritate de voturi
- avizarea favorabilă a proiectului de lege.
La propunerea legislativă de la punctul 11 al ordinii de zi, deputaţii au
hotărât - cu majoritate de voturi - avizarea negativă a acesteia.

Președinte
deputat Ibram Iusein

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu
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