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0 1 2 3 4 5 6 7
1. PLx 238/2013 Proiect de Lege privind înființarea Fundației" 

Proiect Ferentari"
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
Babeş

Cameră 
decizională

17.02.2014 Raport 21.02.2014 Miercuri, 2 aprilie 2014, ora 
11,00, sala comisiei.

2. PLx 132/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.1/2014 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.122/2006 privind azilul 
în România și a Ordonanței Guvernului 
nr.44/2004 privind integrarea socială a 
străinilor care au dobândit o formă de 
protecție sau un drept de ședere în România, 
precum și a cetățenilor statelor membre ale 
Uniunii Europene și Spațiului Economic 
European
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela 
Monica Stoica

Cameră 
decizională

25.03.2014 Aviz pentru 
Com. Juridică 
Com. Apărare

3.04.2014 Miercuri, 2 aprilie 2014, ora 
11,00, sala comisiei.

3. PLx 134/2014 Propunere legislativă privind modificarea și 
completarea Legii partidelor politice 
nr.14/2003, precum și a altor acte normative
- Referent: consilier parlamentar Onesia 
B b

Cameră 
decizională

25.03.2014 Aviz pentru 
Com. Juridică

7.04.2014 Miercuri, 2 aprilie 2014, ora 
11,00, sala comisiei.

a lucrărilor comisiei din 2 aprilie 2014, ora 11,00
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4. Întâlnirea membrilor Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale cu dl Nils Muižnieks, 
Comisar pentru Drepturile Omului al 
Consililului Europei, pe teme privind situaţia 
persoanelor de etnie romă, a persoanelor cu 
dizabilităţi şi protecţia copiilor. 

Miercuri, 2 aprilie 2014, ora 
12,00, sala comisiei.

5. Şedinţa comună a Subcomisiei pentru 
egalitate de tratament şi nediscriminare şi a 
Subcomisiei pentru  monitorizarea respectării 
drepturilor persoanelor private de libertate 
având pe  ordinea de zi:                                     
- Elaborarea unei strategii naţionale care să 
răspundă nevoilor persoanelor diagnosticate 
cu tulburări din spectrul autist şi instituirea 
unui cadru legal complex de sprijinire a 
acestui domeniu
- Prezentarea Analizei privind creşterea 
gradului de conştientizare a problemelor 
justiţiei juvenile în spaţiul public şi 
promovarea reformei legislative şi 
programelor de prevenire a delincvenţei 
juvenile în România.

Miercuri, 2 aprilie 2014, ora 
15,00, la sediul Institutului 
Român pentru Drepturile Omului.
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