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

PROCESUL VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 4 aprilie 2017
Pe data de 4 aprilie 2017, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu următoare ordine de zi:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011 (PLx 149/2017).
2. Scrisori şi petiţii.
3. Diverse
Au participat la şedinţă un număr de 15 deputaţi din totalul de 17. Astfel, au
fost prezenţi următorii : Ibram Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile,
Petre-Florin Manole, Cristina-Mădălina Prună, Nicuşor Halici, George Ionescu,
Kulcsár-Terza József-György, Eliza-Mădălina Peţa, Elvira Şarapatin, Ana
Adriana Săftoiu, Mihăiţă Vârză, Ionuţ-Marian Stroe, Ion Cupă şi Vlad-Emanuel
Duruş.
Au fost absenţi: dna deputat Benkő Erika - Grupul parlamentar al UDMR şi
dl deputat Gabriel Petrea - din Grupul parlamentar al PSD, care este membru al

Guvernului. Şedinţa a fost condusă de Preşedintele Comisiei, dl deputat Ibram
Iusein.
La primul punct al ordinii de zi, deputaţii au decis avizarea cu majoritate de
voturi a iniţiativei legislative.
La al doilea punct al ordinii de zi, deputaţilor le-au fost prezentate, de către
stafful Comisiei, câteva dintre cele mai importante cazuri ale petenţilor care s-au
adresat Comisiei, membrii Comisiei recomandând soluţionarea acestora potrivit
legii şi atribuţiilor comisiilor parlamentare.
La al treilea punct al ordinii de zi, dna deputat Adrian Săftoiu a prezentat
Comisiei un raport conţinând concluziile degajate în urma dezbaterii publice
organizate de Comisie, în vederea identificării de soluţii sustenabile pentru
respectarea drepturilor persoanelor care execută pedepse privative şi neprivative
de libertate, cu participarea societăţii civile care se ocupă de protecţia drepturilor
persoanelor aflate în detenţie.
De asemenea, dl Daniel Vasile, Vicepreşedintele Comisiei, a propus
înfiinţarea Subcomsiei pentru romi, care s-a aprobat cu unanimitate de voturi.
PREŞEDINTE,
Deputat
Ibram Iusein

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu
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