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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 3 octombrie 2018 
 

 
Pe data de 3 octombrie 2018 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut 

următoarea ordine de zi: 

1.  Proiect de Lege privind instituirea Zilei dăruirii (PLx 477/2018). 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (PLx 404/2018). 

3.  Proiect de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele 

pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, 

investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a 

infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea 

ameninţărilor la adresa securităţii naţionale (PLx 484/2018). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.22 din 

Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice (PLx 487/2018). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind funcţionarii publici (PLx 488/2018).  

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

adopţiei nr.273/2004 (PLx 489/2018). 
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7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din 

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap (PLx 490/2018). 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi din 

numărul total de 18. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, Petre-

Florin Manole, Elvira Şarapatin, Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu, 

Benkö Erika, Cătălin-Ioan Nechifor, Marilena-Emilia Meiroşu, Elena 

Hărătău, Mircea-Titus Dobre, Gabriela-Maria Podașcă, Alin Vasile Văcaru 

și Nicolae Bănicioiu. Au absentat: dl deputat Kulcsár-Terza József-György 

- din Grupul parlamentar al UDMR și  dl deputat Radu Costin Vasilică - 

din Grupul parlamentar al PSD. 

 La şedinţă au participat, din partea Guvernului: la punctul 2 al 

ordinii de zi - dl Andrei George, consilier la Ministerul Apărării Naționale,  

iar pentru punctul 6 - dna Nicoleta Curelaru, Șefa Oficiului juridic al 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie. 

Au mai fost prezenți și următorii invitați din partea Guvernului: 

pentru punctul 3 al ordinii de zi: dna Tatiana Ivan - Inspector general adj. 

al I.G.P.F din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, însoțită de dna 

Carmen Vicoleanu - Șefa Oficiului juridic al Inspectoratul General pentru 

Poliția de Frontieră. 

A participat, în calitate de inițiator al propunerii legislative de la 

punctul 7, dna deputat Angelica Fădor. 

 

La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 1, deputații au luat 

decizia amânării dezbaterii proiectului de lege pentru raport, la propunerea 
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domnilor deputați Daniel Vasile și Cătălin-Ioan Nechifor fiind necesară - 

în opinia  acestora - o dezbatere lămuritoare asupra subiectului, în prezența 

inițiatorului, care - deși a fost invitat la această ședință - nu a putut 

participa. 

Inițiativa legislativă de la punctul 2 a fost avizată negativ - cu 

majoritate de voturi - de către deputații Comisiei. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil, prin votul 

majorității membrilor Comisiei. 

Inițiativa legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi a primit aviz 

negativ, cu majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 5, membrii Comisiei 

au acordat un aviz negativ, cu unanimitate de voturi. 

Inițiativa legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi a fost amânată, o 

parte dintre membrii Comisiei fiind nemulțumiți de lămuririle pe marginea 

punctului de vedere al Guvernului, oferite de reprezentanta Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, solicitând 

staffului Comisiei ca - la dezbaterea amânată pentru săptămâna următoare 

- să o invite pe Președinta Autorității amintite - dna Gabriela Coman. 

Inițiativa legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi a primit aviz 

negativ, cu majoritate de voturi. 

 

Președinte 

 

                                       deputat Ibram Iusein 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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