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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 5 iunie 2018 
 

 
Pe data de 5 iunie 2018 a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

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

ordine de zi: 

1.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx 

308/2018).  

2.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 privind 

încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în 

România, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 199/2018).  

3.   Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 301/2018).   

4. Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 306/2018).   

5.  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător 

şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a 



 

 

2/3 

Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, şi Republica Armenia, pe 

de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017 (PLx 307/2018). 

6.  Proiect de Lege pentru detaşarea personalului prevăzut la art.24¹ alin.(1) 

şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, de 

la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenţă 

a persoanelor (PLx 309/2018). 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (PLx 311/2018).  

8. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, republicată  (PLx 312/2018).   

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din 

numărul total de 12. 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 și Cătălin-Ioan Nechifor. 

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

parlamentar al UDMR, aflat în concediu și dl deputat Radu Costin Vasilică 

- din Grupul parlamentar al PSD.  

La şedinţa desfăşurată în cadrul comisiei au fost prezenţi următorii 

reprezentanţi din partea Guvernului: dl Cătălin-Aurel Giulescu,  Comisar-

șef de Poliție, Director al Direcției pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date, însoțit de dl Octavian Predescu - Comisar-

șef de Poliție din partea Ministerului Afacerilor Interne, care au susținut 
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punctul de vedere al Guvernului la inițiativele legislative de la punctele 2 și 

6 ale ordinii de zi. 

 Au mai participat, de asemenea, în calitate de inițiatori: dl deputat 

Lucian-Eduard Simion pentru inițiativele legislative de la punctele 1 și 2 ale 

ordinii de zi și dl deputat Mihai-Cătălin Botez pentru punctul 8 al ordinii de 

zi. 

Pentru propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, deputații 

au decis - cu unanimitate de voturi - acordarea unui aviz favorabil. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi.  

Inițiativa legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil de membrii 

Comisiei, cu unanimitate de voturi.  

La dezbaterile asupra proiectului de lege de la punctul 6, membrii 

Comisiei au decis - cu majoritate de voturi - avizarea favorabilă a acestuia. 

La proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, deputaţii au 

hotărât - cu majoritate de voturi - avizarea favorabilă a acestuia. 

Propunerea legislativă de la punctul 8 al ordinii de zi, a primit aviz 

negativ din partea membrilor Comisiei, cu majoritate de voturi. 

.                                           

Președinte 

deputat Ibram Iusein 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu  
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