
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 27 septembrie 2016 

 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - care a avut loc pe data de 27 septembrie 2016 - a 

avut următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PL-x 

338/2016). 

2. Propunere legislativă privind completarea art.30 din Legea 

nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate, actualizată (Pl-x 342/2016). 

3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (Pl-x 343/2016). 

1 
 



4. Propunere legislativă privind reglementarea numărului de ore alocate 

studiului disciplinei "Istorie" în învăţământul preuniversitar (Pl-x 

352/2016). 

5. Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de 

intervenţie din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de 

Ambulanţă Bucureşti - Ilfov (PLx 355/2016). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 

administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 

decembrie 1989 (Pl-x 358/2016). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (Pl-x  

360/2016). 

8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 

362/2016). 

 

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, Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Ioan Viorel 

Teodorescu, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Valeriu Zgonea şi Remus-Florinel 

Cernea. 

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

Minorităţilor Naţionale, dl deputat Mircea Lubanovici şi dl Mihai-
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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. 

Iniţiativele legislative de la punctele 1, 2 şi 5 au fost amânate - cu 

majoritate de voturi - pentru o şedinţă ulterioară. 

La dezbaterea iniţiativelor legislative de la punctele 3, 4 şi 6 deputaţii 

au hotărât - cu majoritate de voturi - avizarea negativă. 

Iniţiativa legislatvă de la punctul 7 nu a întrunit numărul necesar de 

voturi jumătate plus 1 vot, pentru a fi avizată favorabil, ca atare - pe cale de 

consecinţă - a primit aviz negativ. 

Şi ultima propunere legislativă a fost avizată negativ de către membrii 

Comisiei. 

În zilele de 28 şi 29 septembrie 2016, deputaţii au desfăşurat activităţi 

de studiu individual. 

 
 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Iusein Ibram 

 

 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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