
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

  

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 21 noiembrie 2017 

 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - din data de 21 noiembrie 2017 - a avut următoarea 

ordine de zi:  

1.  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic 

între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi 

Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016 (PL-x 

443/2017). 

2.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 

pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar (PL-x 

450/2017). 
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3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

(PL-x 454/2017). 

4.  Proiect de Lege privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de 

parcare (PL-x 455/2017). 

5. Proiect de Lege privind măsurile alternative de executare a 

pedepselor privative de libertate (PL-x 456/2017). 

6.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale (PL-x 363/2017). 

 

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, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, Petre-Florin Manole, Elvira 

Şarapatin, Ana Adriana Săftoiu,  Ionuţ-Marian Stroe și Gabriel Petrea. 

Au absentat următorii: dl deputat Kulcsár-Terza József-György și dna 

deputat Benkő Erika - din Grupul parlamentar al UDMR, precum și dl 

deputat George Ionescu - Grupul parlamentar al PNL. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein, preşedintele 

comisiei 

Din partea Guvernului a participat la lucrări - pentru susţinerea 

punctului de vedere al Guvernului la iniţiativa de la punctul 5 al ordinii de zi 

- dna Oana Bucur - consilier în cadrul Ministerului Justiţiei. 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil cu unanimitate 

de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat negativ cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil cu unanimitate 

de voturi de către membrii Comisiei. 

Proiectul de Lege de la punctul 4 a fost avizat negativ cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 6 au fost avizată negativ cu 

majoritate de voturi. 

În finalul lucrărilor, dl deputat Petre-Florin Manole a propus ca - la 

ședinșa următoare a Comisiei - să fie invitat dl Sorin Oprea, directorul 

Agenșiei Nașionale Antidrog. 

 

În zilele de 22 şi 23 noiembrie 2017, deputaţii au desfăşurat activităţi 

de studiu individual. 
 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Iusein Ibram 

 

 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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