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

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 5 decembrie 2017
Şedinţa

Comisiei

pentru

drepturile

omului,

culte

şi

problemele

minorităţilor naţionale, desfășurată în data de 5 decembrie 2017, a avut
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (PL-x 472/2017);
2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011 (PL-x 486/2017);
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi
pentru modificarea art.24 din Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind
formarea profesională a adulţilor (PL-x 487/2017);
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte navigante
privind personalul navigant (PL-x 488/2017);
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5. Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea
nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de
persoane în sistemul public de pensii şi a Art.2, alin.(1) şi Art.5, alin.(3) din
anexa: contract de asigurare socială (PL-x 491/2017);
6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 115/2015
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x
495/2017);
7. Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x
496/2017).
8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul
Muncii (PL-x 497/2017).
9. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului
145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (PL-x 498/2017).
10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României (PL-x 499/2017);
11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din
7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001
privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului (PL-x 501/2017);
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12. Întâlnirea membrilor Comisiei cu dl chestor de poliţie Sorin Oprea,
Directorul Agenţiei Antidrog.

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 11 deputaţi din numărul total de
12. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Iusein Ibram, Tamara-Dorina
Ciofu, Daniel Vasile, Petre-Florin Manole, Vlad Sergiu Cosmin, Elvira
Şarapatin, Ana Adriana Săftoiu, Benkő Erika, Kulcsár-Terza József-György,
Ionuţ-Marian Stroe, iar dl deputat George Ionescu a fost înlocuit cu mandat de
dna deputat Viorica Cherecheș.
A absentat dl deputat Gabriel Petrea - din Grupul parlamentar al PSD.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Iusein Ibram, preşedintele
comisiei.
Din partea Guvernului au participat la lucrări - pentru susţinerea punctului
de vedere al Guvernului - din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, dl
Eduard Corjescu - director general, dna Simona Bordeianu - consilier și dl
Adrian Vlad Chiotan, președintele Autorității Naţionale pentru Persoanele cu
Dizabilităţi,

pentru punctele 3, 4, 5, 7, 8 și 9 și din partea Ministerului

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, dna Elena Filip, șef serviciu, pentru punctul
11.

La primul punct al ordinii de zi, deputaţii au decis - cu majoritate de voturi
- avizarea favorabilă a inițiativei legislative.
La punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii au hotărât - cu unanimitate de voturi
- avizarea favorabilă a propunerii legislative.
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La proiectele de lege de la punctele 3 și 4, membrii Comisiei au dat avize
favorabile, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată nefavorabil, cu
majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 6 a primit aviz favorabil cu majoritate de
voturi.
Propunerile legislative de la punctele 7, 8 și 9 au fost avizate nefavorabil,
cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 8 a primit aviz favorabil cu unanimitate de
voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 10 a primit aviz favorabil cu majoritate
de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 11 a primit aviz nefavorabil cu
majoritate de voturi.
După încheierea dezbaterilor pe inițiativele legislative, membrii comisiei sau întâlnit cu dna Diana Șerban, psiholog, șef serviciu în cadrul Agenției
Naționale Antidrog (ANA), purtându-se discuții asupra problemelor cauzate
de consumul de droguri, cu precădere pe zona de mare risc.
În cadrul discuțiilor au fost abordate o serie de aspect legate de
dimensiunea fenomenului privind consumul de droguri, de problema
drogurilor injectabile și achiziționarea de seringi, în vederea asigurării
protecției împotriva bolilor transmisibile.
S-a discutat, de asemenea, despre îmbunătățirea cadrului legislativ pentru
ameliorarea problemelor identificate, în special de necesitatea camerelor de
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consiliere, a campaniilor de informare publică, de necesitatea unor servicii care
să răspundă nevoilor reale, inclusiv pe partea de consiliere, tratament, etc.
În ziua de 7 decembrie 2017, deputaţii au desfăşurat activităţi de studiu
individual.

PREŞEDINTE,
Deputat

Iusein Ibram

Întocmit: cons. parlamentar Onesia Babeș
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