
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 6 septembrie 2016 

 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - care a avut loc pe data de 6 septembrie 2016 - 

a avut următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 

Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi modificarea unor acte normative (PL-x 257/2016). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 

ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 

278/2016). 

3. Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi 

persoanelor care nu mai au cetăţenie română, dar care au fost 
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4. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor aministraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali (PLx 297/2016). 

5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

consilier juridic precum şi a Legii nr.200 din 2004 privind 

recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare 

(PLx 304/2016). 

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

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

Tamara-Dorina Ciofu, Ioan-Sorin Roman, Ioan Viorel Teodorescu, 

Claudiu-Andrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici, Valeriu Zgonea şi 

Remus-Florinel Cernea. 

Au fost absenţi: dl deputat Nicolae Păun - din Grupul parlamentar 

al Minorităţilor Naţionale, dl deputat Tudor Ciuhodaru din Grupul 

parlamentar al PSD, dl Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul 

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

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Ibram Iusein - preşedintele 

Comisiei. 
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La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1, deputaţii au 

decis - cu majoritate de voturi - acordarea unui aviz negativ. 

La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 2, deputaţii au 

hotărât - cu majoritate de voturi - acordarea unui aviz favorabil. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a rămas fără obiect, fiind adoptat 

- înainte de termen -  raportul de către Comisia sesizată pe fond. 

Iniţiativa legislativă de la punctul 4 a fost avizată favorabil de 

către membrii Comisiei cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 5 a primit aviz negativ cu 

majoritate de voturi. 

În zilele de 7 şi 8 septembrie 2016, deputaţii au desfăşurat 

activităţi de studiu individual. 
 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Iusein Ibram 

 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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