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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

    şi problemele minorităţilor naţionale  
 

 
 

  

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din datele de 11 și 12 decembrie 2018 
 

 

Pe data de 11 decembrie de 2018 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 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 înfiin ţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi 

completările ulterioare (PLx 704/2018). 

2.  Propunere legislativă pentru protecţia minorilor şi a tinerilor aflaţi 

în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administraţia Statului (PLx 

705/2018). 

3.  Proiect de Lege privind statutul poliţiştilor de penitenciare şi pentru 

modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici (PLx 723/2018) 
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4. Proiect de Lege pentru completarea Legii concediului paternal 

nr.210/1999 şi pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (PLx 

724/2018). 

5.   Proiect de Lege privind sistemul public de pensii (PLx 725/2018). 

6. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 151/2010 privind 

serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate 

persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate 

mintală asociate (PLx 727/2018). 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

(PLx 729/2018). 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului 

nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru 

şcoli al Uniunii Europene (PLx 735/2018). 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art.5 

alin.(7) lit.ş) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 

privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

(PLx 736/2018). 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi din 

numărul total de 18. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 
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Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, Petre-

Florin Manole, Gabriel Petrea, Elena Hărătău, Cătălin-Ioan Nechifor, 

Marilena-Emilia Meiroşu, Kulcsár-Terza József-György, Benkö Erika, 

Elvira Şarapatin, Mihaela Huncă, Mircea-Titus Dobre, Gabriela-Maria 

Podaşcă și Alin Vasile Văcaru. 

Au absentat următorii: dl deputat Nicolae Bănicioiu - neafiliat, precum 

și dna deputat Ana Adriana Săftoiu - din Grupul parlamentar al PNL. 

 

Au participat, pentru punctul 1, domnul Teodor Iulian Gheorghe - 

Directorul general pentru prefecturi din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne și dl Claudiu Sorin Roșu-Mareș, Secretar de stat la Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

La şedinţă au mai participat, din partea Guvernului, următorii:  

- pentru punctele 2 şi 9 - dna  Nicoleta Curelaru - Șef serviciu la 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție; 

- la punctul 4, dl Răzvan Grecu - Director adjunct la Ministerul 

Afacerilor Interne și dl George Dumitru - consilier la Ministerul Apărării 

Naționale; 

- la punctul 6, dl Dan Dumitrescu - Secretar de stat la Ministerul 

Sănătății, însoțit de dl Daniel Verman - consilier la același minister;  

- pentru punctul 7 al ordinii de zi - dl George Grigore - Director 

adjunct la Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române, însoțit de dl Robert Bistriceanu - ofiţer specialist la Direcția 

Rutieră din cadrul I.G.P.R.; 

- pentru punctul 8 al ordinii de zi, dl Vasile Dreve - consilier la 

M.A.E. pentru Afaceri europene. 
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Propunerea legislativă de la punctul 1 a primit - cu majoritate de 

voturi - un raport de respingere, din partea deputaților prezenți, după ce a 

luat cuvântul şi dl Claudiu Sorin Roșu-Mareș, Secretar de stat la Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale - care a declarat că ministerul său nu 

susţine actul normativ dezbătut și că acesta ar constitui un paralelism 

legislativ cu o inițiativă foarte similară, dar mai bine formulată, care se află 

în dezbaterea Senatului. A intervenit în discuție și domnul Teodor Iulian 

Gheorghe - Directorul general pentru prefecturi din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, care a spus că nici ministerul pe care-l reprezintă nu 

susține adoptarea acestei inițiative legislative, întrucât este neclară și nu 

respectă normele de tehnică legislativă. 

Și la propunerea legislativă de la punctul 2, membrii comisiei au decis - 

cu majoritate de voturi - adoptarea unui raport de respingere, după ce a 

intervenit în dezbatere și dna Nicoleta Curelaru - Șef serviciu la Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, care a subliniat 

că instituția din care face parte, nu susține adoptarea acestei inițiative 

legislative, întrucât Guvernul dorește să desființeze centrele pentru minori, 

înlocuindu-le cu alternative de tip familial. 

 Proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi a fost avizat 

favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil de către 

deputații Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Proiectele de lege de la punctele 5 și 6 au primit aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi.  
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Proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat favorabil de către 

deputații prezenți, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 8 a primit aviz favorabil, cu majoritate 

de voturi, în condițiile în care dna deputat Mihaela Huncă și dl deputat 

Daniel Vasile au semnalat că există probleme în unele județe cu asigurarea 

hranei prevăzute de lege pentru copiii cuprinși în sistemul de învățământ.  

Proiectul de lege de la punctul 9 a primit aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi, după ce a luat cuvântul dna Nicoleta Curelaru - Șef 

serviciu la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 

Adopție, care a evidențiat că proiectul de lege vine să simplifice procedura 

de adopție și să acorde chiar unele stimulente financiare pentru familia 

adoptatoare. 

 

Pe data de 12 decembrie de 2018 a avut loc şedinţa comună a 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale cu Comisia juridică, de disciplină și imunități - care a avut pe 

ordinea de zi dezbaterea pentru raport suplimentar a Propunerii legislative 

privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile 

Omului  (PLx 415/2018), trimisă spre reexaminare de către plenul Camerei 

Deputaților în ședința din data de 10 decembrie 2018. 

Din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale au participat, la ședința comună, un număr de 16 

deputaţi din numărul total de 18. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: 

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

Petre-Florin Manole, Gabriel Petrea, Elena Hărătău, Cătălin-Ioan Nechifor, 

Marilena-Emilia Meiroşu, Kulcsár-Terza József-György, Benkö Erika, 
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Elvira Şarapatin, Mihaela Huncă, Mircea-Titus Dobre, Gabriela-Maria 

Podaşcă și Alin Vasile Văcaru. 

Au absentat următorii: dl deputat Nicolae Bănicioiu - neafiliat, precum 

și dna deputat Ana Adriana Săftoiu - din Grupul parlamentar al PNL.  

La dezbateri a participat și domnul Adrian Bulgaru, directorul 

Institutului Român pentru Drepturile Omului. 

 

În urma reexaminării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, a 

avizelor menţionate şi a Notei Departamentului legislativ, membrii celor 

două comisii au hotărât - cu  unanimitate  de voturi - să propună plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea inițiativei legislative în dezbatere, cu 

amendamentele admise cu unanimitatea voturilor celor prezenți, dintre care 

care principalele amendamente de fond, sunt prezentate mai jos. 

Primul amendament de fond care a fost adus textului inițial în urma 

reexaminării - păstrându-le nemodificate pe cele rezultate din dezbaterea în 

cele două comisii - a fost la litera a) a alineatului (2) din art.5. 

Astfel, textul amendamentului a avut următoarea formulare:  

“(…) (2) Consiliul general este format din 15 membri, cu următoarea 

componenţă: a) patru membri, câte un membru propus de fiecare dintre 

Comisiile pentru drepturile omului şi Comisiile juridice din Parlamentul 

României și validați de Camerele Parlamentului. (…)” 

Totodată, prin al doilea amendament de fond, a fost clarificat textul 

inițial al alineatului (6) din art.9, referitor la faptul că persoanele cu funcții 

de conducere și de execuție din cadrul Institutului Român pentru Drepturile 

Omului nu pot face parte din partide politice,  fiind astfel înlocuită sintagma 
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“persoanele cu funcții de conducere”, cu formularea mai precisă: “director 

și director adjunct”. 

În finalul dezbaterii în ședința comună a celor două comisii reunite, 

deputații prezenți au decis - cu unanimitate de voturi - adoptarea unui raport 

suplimentar de adoptare a propunerii legislative în discuție, cu 

amendamentele admise. 
 

.                           

             Președinte 

 

                                  deputat Ibram Iusein 

 

         

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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