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Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                                    

    
 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 5 aprilie 2016 

 

La şedinţa  Comisiei  pentru  drepturile  omului,  culte  şi  

problemele  minorităţilor  naţionale - care a avut loc pe data de 5 aprilie  

2016 - pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în 

vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor 

fizice (PL-x 100/2016). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PL-x 101/2016). 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 

privind Statutul poliţistului (PL-x 102/2016). 

4. Proiect de Lege 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 111/2016). 
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5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarului public (PL-x 113/2016). 

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012 (PL-x 118/2016). 

7. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European şi Consiliu – “Înapoi la Schengen” - o foaie de parcurs  

(E17/2016) 

8. Propunere de Decizie a Consiliului privind încheierea, de către 

Uniunea Europeană, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea 

şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice 

(E18/2016). 

9. Propunere de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele 

Uniunii Europene, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea 

şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice   

(E19/2016). 

10, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European şi Consiliu - Următoarele etape operaţionale ale cooperării 

dintre UE şi Turcia în domeniul migraţiei - COM(2016)166  (E22/2016). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 9 deputaţi din numărul 

total de 12. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein 

Tamara-Dorina Ciofu, Ioan Viorel Teodorescu, Tudor Ciuhodaru, 

Kereskényi Gábor, Ioan-Sorin Roman, Mircea Lubanovici, Claudiu-

Andrei Tănăsescu şi Remus Cernea. Au fost absenţi: dl deputat Nicolae 

Păun - din Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale, dl deputat 
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Mihai-Alexandru Voicu şi dl deputat - din Grupul parlamentar al PNL, 

precum şi dna deputat Elena Gabriela Udrea - neafiliată. 

La dezbaterea punctului 1 al ordinii de zi a participat domnul 

Răzvan Florescu, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor, împreună cu doamna Laura Răduţ, şef Serviciu 

Armonizare Europeană în aceeaşi instituţie. La dezbaterea punctelor  2 

şi 3 ale ordinii de zi a participat, din partea Ministerului Afacerilor 

Interne, domnul Tiberiu Trifan – în calitate de Secretar de stat. 

 La iniţiativa legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, membrii 

Comisiei au decis - cu unanimitate de voturi - avizarea negativă a 

proiectului de lege de respingere al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.61/2015 adoptat de Senat. Deputaţii au avut în vedere opinia 

exprimată de reprezentantul Guvernului, vicepreşedintele A.N.P.C.- în 

calitate de iniţiator - care a evidenţiat că nu există, actualmente, nici 

structurile de personal şi nici resursele financiare adecvate implementării 

legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. 

 Proiectele de lege de la punctele 2 şi 3 referitoare la drepturi 

acordate poliţiştilor au fost avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 

Secretarul de stat Tiberiu Trifan a precizat - din partea ministerului - că 

Guvernul este de acord să susţină cele două iniţiative legislative în 

discuţie. 

 În urma dezbaterilor asupra punctului 4 al ordinii de zi, membrii 

Comisiei au acordat - cu unanimitate de voturi - aviz favorabil iniţiativei 

legislative,  

 Propunerea legislativă înscrisă la punctul 5 al ordinii de zi a fost 

avizată negativ cu majoritate de voturi, pe motive procedurale, întrucât 

deşi nu era criticabilă în esenţă, instituind o Zi a funcţionarului public 
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din România, în loc ca propunerea legislativă să fie materializată într-o 

lege specială, iniţiatorii au modificat Legea nr.188/1999 a funcţionarului 

public. 

 Şi propunerea legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi a fost 

avizată negativ de către membrii Comisiei cu unanimitate de voturi.  

 La dezbaterea comunicărilor primite de la Uniunea Europeană cu 

caracter nelegislativ înscrise la punctele 7, 8, 9 şi 10 ale ordinii de zi, 

membrii Comisiei au decis adoptarea unor proiecte de opinie favorabile 

cu unanimitate de voturi; toate cele trei fiind considerate adecvate 

respectării drepturilor omului în contextul actual, cu accent pe drepturile 

migranţilor şi ale femeii. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
 

Ibram Iusein 
 
 

 

 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu  
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