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În data de 3 mai a.c. din numărul total de 20 membri, la lucrările Comisiei au fost 

prezenţi 16 deputaţi, iar absenţi au fost: doamna deputat Roberta Alma Anastase (G.P. 

al PD-L), doamna deputat Teodora Virginia Trandafir (G.P. al PD-L), domnul deputat 

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi domnul deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L); 

în data de 4 mai a.c. din numărul total de 20 membri, la lucrările Comisiei au fost 

prezenţi 16 deputaţi, absenţi au fost: doamna deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al 

PD-L), doamna deputat Teodora Virginia Trandafir (G.P. al PD-L), domnul deputat  

Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi domnul deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L);  

în data de 5 mai a.c. din numărul total de 20 membri, la lucrările Comisiei au fost 

prezenţi 14 deputaţi, absenţi au fost: doamna deputat Raluca Turcan (G.P. al PD-L), 

doamna deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), doamna deputat Teodora 

Virginia Trandafir (G.P. al PD-L), domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), 

domnul deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L) şi domnul deputat Gheorghe Zoicaş. 

Lucrările Comisiei au fost conduse, alternativ, de doamna preşedinte Raluca 

TURCAN şi domnul vicepreşedinte Amet Aledin.  

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. E 9/2011 - Comunicare: Un cadru UE pentru strategiile naţionale de 

integrare a romilor până în 2020 - (COM(2011)173) – (nr. 1/E/18.04.2011). 

Dezbatere în vederea examinării fondului propunerii şi întocmirii unui proiect de 

opinie. Documentul dezbătut este primul document european din seria celor cu 

care va fi sesizată Comisia în conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor nr. 2/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul 

decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte 

legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind 

rolul parlamentelor naţionale. Parlamentarii au analizat documentul european cu 
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care a fost sesizată Comisia pentru dezbatere pe fond, precum şi punctul de 

vedere asupra documentului european, transmis de Departamentul pentru Afaceri 

Europene, din cadrul Guvernului României. În cadrul dezbaterilor au luat 

cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Amet 

Aledin, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, domnul deputat Duşan Popov, 

domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Mircea Irimescu. În 

cursul dezbaterilor s-a subliniat faptul că, lipsa educaţiei şi lipsa unor calificări 

pot atrage dificultăţi în ocuparea unor locuri de muncă. Această stare de fapt  are 

ca rezultantă absenţa contribuţiilor la asigurările de sănătate. În aceste condiţii, 

asistenţa medicală devine o problemă. Parlamentarii au dezbătut aspecte legate 

de domeniile de competenţă ale Comisiei. Astfel, s-a semnalat importanţa 

domeniului audiovizual, ce a contribuit în bună măsură la adoptarea unei 

mentalităţi de respingere faţă de reprezentanţii acestei comunităţi etnice, din 

cauza prezentării în mod prioritar, în emisiunile de ştiri, a aspectelor negative, 

legate în principal de infracţionalitate. Doamna preşedinte Raluca Turcan a 

subliniat necesitatea schimbării acestei mentalităţi, prin intermediul implicării 

mai active a societăţii civile şi printr-o abordare europeană, printr-un efort 

conjugat. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au susţinut importanţa 

documentului E 9/2011 – Comunicare: Un cadru UE pentru strategiile 

naţionale de integrare a romilor până în 2020 – (COM(2011)173), ca punct 

de pornire al unor eforturi comune, atât în plan naţional cât şi european, pentru 

integrarea socială a romilor, reducerea sărăciei în cadrul comunităţii, dar şi a ratei 

infracţionalităţii. În concluzie, membrii Comisiei au subliniat necesitatea tratării 

problemei integrării romilor la nivel european, ţinând cont de mobilitatea acestei 

comunităţi etnice, iar în plan naţional, au subliniat necesitatea stabilirii unei 

strategii care să pornească de la problemele cu care se confruntă această 

comunitate etnică. De asemenea, s-a subliniat rolul societăţii civile a cărei 

implicare mai activă, prin programe specifice, poate determina schimbarea 
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mentalităţii generale asupra acestei comunităţi etnice, prin promovarea valorilor 

sale culturale.  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2010 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale (PL-x 83/2011). Dezbateri 

în vederea întocmirii raportului. Membrii Comisei au hotărât amânarea dezbaterilor 

pentru o viitoare şedinţă. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr.7/2011 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanism.(PLX-187/2011). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Din partea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului au participat la lucrările Comisiei 

domnul Eugen Cuteanu, secretar de stat şi domnul Bogdan Suditu, şef serviciu. 

Reprezentantul Guvernului a făcut o prezentare sintetică a obiectului de reglementare şi 

a răspuns la întrebările parlamentarilor. Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca 

Turcan, domnul vicepreşedinte Amet Aledin, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, 

domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Mircea Irimescu. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterile la  viitoarea şedinţă. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996 (PL-x 459/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. 

Membrii Comisei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o viitoare şedinţă. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 (Pl-x 

27/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. Membrii Comisei au 

hotărât amânarea dezbaterilor pentru o viitoare şedinţă. 
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SECRETAR, 
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