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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 14 noiembrie 2017 

 

Pe data de 14 noiembrie 2017 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 

române nr.21/1991 (PLx 422/2017). 

2. Proiectul Legii prevenirii (PLx 423/2017). 

3. Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) 

lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (PLx 

427/2017). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

cetăţeniei române nr.21/1991 (PLx 430/2017). 

5. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind 

Codul de procedură civilă (PLx 436/2017). 
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6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

cetăţeniei române nr.21/1991 (PLx 439/2017). 

7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu 

privind menţinerea şi consolidarea spaţiului Schengen (COM(2017)570). 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din 

numărul total de 12. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Petre-

Florin Manole, Elvira Şarapatin, Kulcsár-Terza József-György, Ana 

Adriana Săftoiu, Gabriel Petrea și Ionuț Stroe. Au absentat: dna deputat 

Benkö Erika - din Grupul parlamentar al UDMR și domnul deputat 

George Ionescu - din Grupul parlamentar al PNL. 

Ședința a fost condusă de dl deputat Ibram Iusein – Președintele 

Comisiei. 

Au participat ca invitați, din partea Guvernului, Mihai Gabriel Cucu 

- consilier în cadrul Ministerului Justiției și dna Daniela Ungureanu - de 

la Ministerul Afacerilor Interne. 

 

La primul punct al ordinii de zi, deputaţii au decis - cu unanimitate 

de voturi - avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma inițială, nu 

în cea venită de la Senat. 

Și la punctul 2, membrii Comisiei au acordat un aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, deputații au decis prin votul unanim 

acordarea unui aviz favorabil. 

Inițiativa legislativă de la punctul 4 a primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

 Inițiativa legislativă de la punctul 6 a primit un aviz negativ cu 

majoritate de voturi. 

Comunicarea Comisiei Europene de la punctul 7 a primit un proiect 

de opinie favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 

În zilele de 15 și 16 noiembrie, deputații din Comisie au desfășurat 

activități de studiu individual 

 

                                          Preșșșședinte 

 

 deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu  




