PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 15 octombrie 2013
Pe data de 15 octombrie 2013, a avut loc şedinţa Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având
următoarea ordinea de zi :
1. Proiect de Lege privind trecerea Centrului Național de Cultură a
Romilor- „Romano Kher” din subordinea Ministerului Culturii în
subordinea Agenției Naționale pentru Romi (PLx 345/2013).
2. Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale
utilizatorilor serviciilor de tip Prepay (PLx 361/2013).
3. Propunere legislativă pentru punerea în aplicare a prevederilor
art.9 Justiția al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare
conform Legii de ratificare nr.282/2007 (PLx 273/2013).
4. Recomandarea Consiliului cu privire la măsurile de integrare
efectivă a romilor în statele membre COM(2013)460.

5. Proiect de Lege privind înființarea Fundației" Proiect Ferentari"
(Plx 238/2013).
La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 9 deputaţi din numărul total
de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, DorelGheorghe Căprar, Ion Cristinel Marian, Ioan-Sorin Roman, Mircea
Lubanovici, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, Tudor
Ciuhodaru, precum şi dna deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi:
dl deputat Markó Attila-Gabor din Grupul parlamentar al UDMR, dl
deputat Dan-Ştefan Motreanu - din Grupul parlamentar al PNL, precum şi
domnii deputaţi Radu Stroe şi Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul
parlamentar al PNL - care sunt membri ai Guvernului.
La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1, membrii
Comisiei au adoptat raportul cu unanimitate de voturi.
La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 2, deputaţii din
Comisiei i-au acordat aviz negativ cu unanimitate de voturi.
Iniţiativa legislativă de la punctul 3 a fost amânată pentru săptămâna
viitoare de deputaţii din Comisie cu unanimitate de voturi.
La dezbaterea actului european de la punctul 4, deputaţii din
Comisiei au votat - cu unanimitate de voturi - pentru un punct de vedere
favorabil.
În ultima parte a şedinţei, a avut loc şedinţa comună a Comisiei
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale,
împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având pe ordinea
de zi dezbaterea în fond pentru raport suplimentar a Proiectului de Lege

privind înfiinţarea Fundaţiei „Proiect Ferentari”, în urma retrimiterii la
Comisie de către plenul Camerei Deputaţilor.
Deputaţii prezenţi au adoptat, cu majoritate de voturi, raportul
suplimentar comun asupra proiectului de lege, cu un singur amendament
faţă de forma precedentă înaintată plenului. Astfel, la art.3, s-a revenit la
textul iniţial al literei f) - “oferă asistenţă tehnică Agenţiei Naţionale
pentru Romi şi organizaţiilor neguvernamentale rome, atunci când este
solicitată” - renunţându-se la amendamentul anterior de modificare cu
forma - “colaborează cu organizaţiile neguvernamentale rome la
solicitarea acestora sau atunci când este necesar”.

PREŞEDINTE
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