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

PROCESUL VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 19 septembrie 2017
Pe data de 19 septembrie 2017 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 administraţiei publice locale nr.215/2001 (PLx 216/2017).
2.

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016

privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaţilor (PLx 262/2017).
3.

Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru

nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014 (PLx 266/2017).
4.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea

Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx
267/2017).
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La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din
numărul total de 14 deputați.
Au participat ca invitaţi, din partea Guvernului: dna Georgeta
Jugănaru - director în Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, precum și

dl Paul Nicolescu – consilier la Direcţia Politici Salariale din Ministerul
Muncii şi Justiţiei Sociale.

Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, TamaraDorina Ciofu, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, Eliza-Mădălina
Peţa, Petre-Florin Manole, Elvira Şarapatin, Kulcsár-Terza JózsefGyörgy, Ana Adriana Săftoiu, Vlad-Emanuel Duruş.
Au absentat următorii: domnii deputaţi George Ionescu și Ionuţ-

Marian Stroe - din Grupul parlamentar al PNL, precum și dna deputat
Benkő Erika - din Grupul parlamentar al UDMR și dl deputat Gabriel

Petrea - din Grupul parlamentar al PSD - care este membru al
Guvernului.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein,
preşedintele Comisiei.
Deputaţii prezenți au decis - cu unanimitate de voturi - scoaterea
de pe ordinea de zi a propunerii legislative de la punctul 1, întrucât
aceasta a fost respinsă, între timp, de plenul Camerei Deputaților,
aceasta având termenul de dezbatere în Comisii depășit
La punctul 2, membrii Comisiei au decis avizarea negativă, cu
majoritate de voturi.
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Pentru inițiativele legislative de la punctele 3 și 4, membrii

Comisiei au acordat un vot favorabil, cu unanimitate.

Președinte
deputat Ibram Iusein
Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu
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