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lucrărilor comisiei din data de 16 mai 2017  

 

Pe data de 16 mai 2017, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu 

următoare ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind 

ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr.335/2013 privind efectuarea 

stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior (PLx 186/2017). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010 privnd sistemul unitar de pensii publice (PLx 188/2017). 

3. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal (PLx 190/2017). 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - 

Protecţia copiilor migranţi - COM(2017)211. 



Au participat la şedinţă un număr de 13 deputaţi din totalul de 16. 

Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, Tamara-Dorina 

Ciofu, Daniel Vasile, Petre-Florin Manole, George Ionescu, Benkő Erika, 

Eliza-Mădălina Peţa, Ana Adriana Săftoiu, Elvira Şarapatin, Mihăiţă 

Vârză, Nicuşor Halici, Ion Cupă şi Vlad-Emanuel Duruş. 

Au absentat: dl deputat Kulcsár-Terza József-György - din Grupul 

parlamentar al UDMR, dl deputat Ionuţ-Marian Stroe - din Grupul 

parlamentar al PNL şi dl deputat Gabriel Petrea - aparţinând Grupului 

parlamentar al PSD, care este membru al Guvernului. 

La primul punct al ordinii de zi, deputaţii au decis - cu unanimitate 

de voturi - avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

La iniţiativa legislativă de la al doilea punct al ordinii de zi, membrii 

Comisiei au acordat un aviz negativ cu majoritate de voturi 

Iniţiativa legislativă de la al treilea punct al ordinii de zi a primit - 

cu unanimitate de voturi - un aviz negativ. 

La punctul 4, membrii Comisiei au luat act de măsurile propuse de 

Uniunea Europeană pentru copiii migranţi. 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
Deputat 

 
Ibram Iusein 

 
 
 

Întocmit: cons. parlamentar  Laurenţiu Gheorghiu 
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