
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 11 octombrie 2016 

 
 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - care a avut loc pe data de 11 octombrie 2016 - a 

avut următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi 

asistenţă umanitară (PL-x 389/2016). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal (Pl-x 397/2016). 

3. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice pe anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice (PL-x 398/2016). 
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4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 

septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 403/2016). 

5. Propunere legislativă pentru reglementarea şi organizarea votului 

electronic (PL-x 406/2016). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 

407/2016). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

cetăţeniei române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, Nr.576 din 13 august 2010 (PL-x 410/2016). 

8. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European 

şi Consiliu - Creşterea nivelului de securitate într-o lume a mobilităţii: 

îmbunătăţirea schimbului de informaţii în cadrul combaterii terorismului şi 

consolidarea frontierelor externe - COM (2016) 602 (E 59/2016). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 7 deputaţi din numărul total 

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

Dorina Ciofu, Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Mircea Lubanovici, 

Claudiu-Andrei Tănăsescu şi Remus-Florinel Cernea. 

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

Minorităţilor Naţionale, dl deputat Ioan Viorel Teodorescu - din Grupul 

parlamentar al PSD, dl Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al 
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PNL, dl deputat Valeriu Zgonea - neafiliat, precum şi dna Elena Gabriela 

Udrea - neafiliată. 

 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Ibram Iusein - preşedintele 

Comisiei. La lucrările Comisiei au participat - ca reprezentanţi din partea 

Guvernului - următorii: dna Ramona Ghierga - şef birou în cadrul M.A.E. şi 

Emilian Morar – consilier la acelaşi minister. 

 

Proiectele de lege de la punctele 1 şi 2 au fost avizate favorabil - cu 

unanimitate de voturi -  de către deputaţii prezenţi.  

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi a fost avizat favorabil 

cu unanimitate de voturi. 

Iniţiativa legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi a fost avizată 

negativ cu majoritate de voturi, dar dl deputat Remus Cernea a votat în 

favoarea avizării iniţiativei legislative. 

Şi iniţiativa legislativă de la punctul 6 a primit aviz negativ cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 a fost avizată favorabil cu 

majoritate de voturi, dl deputat Remus Cernea abţinându-se de la vot. 

Deputaţii din Comisie au luat act de comunicarea Comisiei Europene 

de la punctul 8 al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi. 

În zilele de 12 şi 13 octombrie 2016, deputaţii au desfăşurat activităţi 

de studiu individual. 

 3



 4

 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Iusein Ibram 

 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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