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

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 13 iunie 2017

Pe data de 13 iunie 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 Legii nr.94/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
2. Proiect de Lege pentru graţierea unor pedepse şi a unor măsuri
educative privative de libertate.
3. Proiect de Lege privind abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al
art.11 şi alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în
România.

4. Propunere legislativă pentru completarea art.190 şi ¹190
din
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
6. Diverse.
La şedinţă au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi din numărul
total de 16. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein,
Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, Petre-Florin
Manole, George Ionescu, Kulcsár-Terza József-György, Eliza-Mădălina
Peţa, Elvira Şarapatin, Ana Adriana Săftoiu, Ionuţ-Marian Stroe,
Mihăiţă Vârză, Benkő Erika, Vlad-Emanuel Duruş și Ion Cupă.

Au absentat: dl deputat Gabriel Petrea - din Grupul parlamentar al

PSD, care este membru al Guvernului.
Deputaţii prezenţi au avizat negativ inițiativa legislativă de la
punctul 1 cu unanimitate de voturi,
Proiectul de lege de la punctul al doilea a primit un aviz negativ cu
majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 3 a primit un aviz negativ cu
majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată negativ cu
majoritate de voturi.
Și propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată negativ cu

majoritate de voturi.

Pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei pentru drepturile omului culte
şi problemele minorităţilor naţionale din data de 13 iunie, la punctul 6, a
fost alegerea noului secretar al Comisiei, dl deputat Vlad Sergiu Cosmin,
membru al Comisiei din data de 13 iunie 2016. Membrii Comisiei au
luat act - cu unanimitate de voturi - de desemnarea domnului deputat
Vlad Sergiu Cosmin pentru funcţia de secretar al Comisiei, la
propunerea Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România.
Partea a doua a ședinței a cuprins o vizită de documentare a

membrilor Comisiei la Şcoala specială pentru surzi nr.2, din Bucureşti.

PREŞEDINTE,
Deputat
Ibram Iusein

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu

