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

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 21 februarie 2017
Pe data de 21 februarie 2017, a avut loc şedinţa comună a Comisiei
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
pentru dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative legislative:
1.

Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală (PL-X 137/2017).
2.

Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea

nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (PL-X
523/2016).
3. Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar (PL-x
37/2017).

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.70/2016 pentru modificarea şi completarea Codului de
procedură penală şi a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
(PL-X 114/2017).
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi
văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile
prevăzute la art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război,
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (PL-X
124/2017).
6. Propunere legislativă privind iniţiativa cetăţenească de revizuire a
Constituţiei României (PL-X 127/2017).
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul
de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr.135/2010
privind Codul de procedură penală (PL-X 129/2017).
8. Constituirea unor subcomisii, care urmează să funcţioneze în cadrul
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale.
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Au participat la şedinţă un număr de 16 deputaţi din totalul de 18.
Astfel, au fost prezenţi următorii: Ibram Iusein, Tamara-Dorina Ciofu,
Daniel Vasile, Cristina-Mădălina Prună, Petre-Florin Manole, Elvira
Şarapatin, Eliza-Mădălina Peţa, Benkő Erika, Vasile Cocoş, Nicuşor
Halici, Ion Cupă, Kulcsár-Terza József-György, Mihăiţă Vârză, IonuţMarian Stroe, George Ionescu și Vlad-Emanuel Duruş.
Au fost absenţi: dna deputat Ana Adriana Săftoiu - din Grupul
parlamentar al PNL, precum şi dl deputat Gabriel Petrea - care este
membru al Guvernului.
La lucrările comisiei au participat - în calitate de invitaţi,
următorii:– dl Dragoş Marinescu, în calitate de consilier din partea
Ministerului Justiţiei, dl Florin Buhuceanu – preşedintele ACCEPT,
precum şi dl Rodrigo Gabriel Maxim – Preşedintele Federaţiei
Sindicatelor Transportatorilor Feroviari, dl Georgel Elvis Petrache Vicepreşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Transporturi
“ELCATEL” şi dl Iulică Mântescu – Vicepreşedintele Cartelului ALFA,
Preşedintele Alianţei Federaţiilor Tehnice Feroviare.
Membrii Comisiei au avizat favorabil, cu majoritate de voturi,
proiectele de lege de la punctele 1, 3, 5 şi 6.
Totodată, deputaţii prezenţi au decis, cu unanimitate de voturi,
respingerea iniţiativei legislative de la punctul 2.
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De asemenea, a fost avizat punctul 4 de pe ordinea de zi, cu
unanimitate de voturi.
Iniţiativa legislativă de la punctul 7 a rămas fără obiect, fiind
adoptată anterior deja de plenul Camerei Deputaţilor.
De asemenea, la punctul 8, membrii Comisiei au fost de acord cu
înfiinţarea unei Subcomisii pentru maghiari, care a fost iniţiată şi va fi
condusă de dl deputat József-György Kulcsár-Terza (UDMR), în
calitate de preşedinte al acesteia.
Au mai fost depuse la Secretariatul Comisiei şi solicitări pentru
înfiinţarea unei Subcomisii antidiscriminare, pentru drepturile
persoanelor cu dizabilităţi şi ale copilului - iniţiată de dl deputat PetruFlorin Manole, care urmează să fie şi preşedintele acesteia, precum şi
pentru înfiinţarea unei Subcomisii pentru monitorizarea respectării
drepturilor persoanelor private de libertate, care a fost iniţiată de dna
deputat Ana Adriana Săftoiu, urmând ca dânsa să fie preşedintele
acesteia.
PREŞEDINTE,
Deputat
Ibram Iusein
Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu
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