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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
 
                                                      SINTEZA                         
 

lucrărilor comisiei din data de 18 decembrie 2018 
 

 

Pe data 18 decembrie 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 

articolului 223 din Legea nr.1/2011 Legea Educaţiei Naţionale (PLx 

684/2018). 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare 

(PLx 693/2018).  

3. Proiect de Lege privind activitatea consulară (PLx 739/2018). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 741/2018). 

5.  Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea antiromânismului (PLx 742/2018). 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au 

dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, 
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precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 

Economic European (PLx 743/2018). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 

şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată (PLx 746/2018). 

8. Întâlnire cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, cu Avocatul 

Poporului şi cu un reprezentant al Colegiului Director al Consiliului 

Naţional pentru Combaterea Discriminării pe tema respectării drepturilor 

persoanelor cu deficienţe de auz. 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi din 

numărul total de 16. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Petre-Florin Manole, Vlad 

Sergiu Cosmin, Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu, Cătălin-Ioan 

Nechifor, Mircea-Titus Dobre, Marilena-Emilia Meiroşu, Kulcsár-Terza 

József-György, Gabriela-Maria Podaşcă, Mihaela Huncă și Alin Vasile 

Văcaru. 

Au absentat următorii: dl deputat Nicolae Bănicioiu - neafiliat, 

precum și dna deputat Benkö Erika - din Grupul parlamentar al UDMR.  

La şedinţă au participat, din partea Guvernului, următorii:  

- pentru punctul 3 - dl Pietro Lucian Pavoni - Ministru-consilier la 

Ministerul Afacerilor Externe; 

- la punctul 4 - dna Iris Mitrean - consilier la Ministerul 

Finanțelor Publice; 

- pentru punctul 5 al ordinii de zi - dl Ionuț Bălașa, consilier la 

Ministerul Culturii și Identității Naționale; 
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- la punctul 6 - dl Eleodor Pârvu - Director adjunct al 

Inspectoratului General pentru Imigrări din M.A.I., însoțit de dl Tache 

Drăgan - Șef serviciu in I.G.I. și dl Cosmin Câmpeanu - consilier la I.G.I. 

- pentru punctul 7 - Comisar-şef de poliţie Cătălin-Aurel Giulescu - 

Directorul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date; 

- pentru punctul 8 – au participat: dna Violeta Nicolescu expert din 

cadrul instituției Avocatul Poporului și dl Ilie Dincă – membru în 

Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea 

Discriminării.  

A mai participat, în calitate de inițiator: pentru inițiativa legislativă 

de la punctul 1 - dl senator Eugen Dogariu. 

 

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 1 a luat cuvântul dl 

senator Eugen Dogariu, în calitate de inițiator, care a subliniat că 

propunerea sa vine să rezolve problema suplimentării finanțării de la 

buget a cluburilor sportive universitare, prin permiterea folosirii în același 

scop a bazei logistice proprii și a veniturilor proprii ale fiecărei 

universități – acolo unde universitățile dispun de resursele materiale 

suficiente. În finalul discuțiilor asupra acestui punct, inițiativa legislativă 

a primit un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi.  

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

favorabil, cu unanimitate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere şi dl 

Pietro Lucian Pavoni - din partea Ministerului Afacerilor Externe, care a 

arătat că acesta aduce o adecvare a activității consulare corespunzătoare 



 

 

4/6 

noilor cerințe ale normelor europene în materie și legislației 

internaționale. 

La dezbaterea de la punctul 4, a intervenit și reprezentanta 

Ministerului Finanțelor Publice, dna Iris Mitrean - consilier în cadrul 

respectivului minister - care a declarat că ministerul său susţine avizarea 

actului normativ în discuţie, întrucât proiectul de lege reprezintă 

transpunerea unei directive europene, având ca termen de aplicare data de 

31 decembrie 2018. Ca urmare, proiectul de lege de la punctul 4, a fost 

avizat favorabil de către deputații prezenți, cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 5 a primit - cu majoritate de 

voturi - aviz negativ, din partea deputaților prezenți, după ce a luat 

cuvântul şi dl Ionuţ Bălaşa, reprezentantul Ministerul Culturii și 

Identității Naționale - care a declarat că ministerul său nu susţine avizarea 

actului normativ dezbătut și că acesta constituie un paralelism legislativ 

față de legislația în domeniu. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat favorabil de către 

deputații prezenți, cu unanimitate de voturi, după ce a intervenit în 

dezbatere şi dl Eleodor Pârvu - Director adjunct al Inspectoratului 

General pentru Imigrări din M.A.I, solicitând un vot favorabil avizării. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 a primit aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi, deși în intervenția sa în dezbatere dl comisar-şef de 

poliţie Cătălin-Aurel Giulescu a subliniat că instituția pe care o reprezintă 

nu susține adoptarea acestei inițiative legislative, întrucât implică 

cheltuieli bugetare suplimentare și - într-o mare măsură - reia dispoziții 

legale deja existente în materie. 

        La punctul 8, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii nu au venit la 

întâlnire, participând doar reprezentanta instituției Avocatul Poporului și 
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reprezentantul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, 

deși aceștia fuseseră invitați atât în scris, prin poșta electronică, cât și 

telefonic. 

A luat cuvântul, în cadrul discuțiilor de la acest punct al ordinii de zi, 

dna deputat Adriana Săftoiu care și-a exprimat regretul că dna Ministru 

Pintea nu a putut participa la ședință și nici nu a trimis vreun reprezentant 

din partea Ministerului Sănătăţii - în condițiile în care potrivit 

prevederilor art.111 din Constituția României și ale art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaților - Ministerul Sănătății avea obligația 

să trimită o oficialitate din partea acestuia ori măcar să motiveze în scris 

imposibilitatea onorării invitației din partea Comisiei. 

Au intervenit în discuție și dl deputat Cătălin-Ioan Nechifor, care - 

împreună cu dna deputat Săftoiu - a solicitat ca lipsa de la dezbateri a 

oricărui reprezentant din partea Ministerului Sănătății să fie sesizată atât 

doamnei Sorina Pintea - Ministrul Sănătății, cât mai ales doamnei Viorica 

Dăncilă - Primul ministru al României, care să să dispună măsurile de 

rigoare, pentru a se evita pe viitor apariția de disfuncționalități în 

cooperarea instituțională dintre Parlament și Guvernul României. 

Dl deputat Cătălin-Ioan Nechifor a accentuat că neparticiparea la 

dezbateri a oricărui reprezentant al Ministerului Sănătății reprezintă chiar 

un abuz în serviciu din partea angajaților ministerului și a ridicat chiar 

problema sesizării Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi 

pentru petiţii, dacă aceasta ar avea competențe. 

La sugestia dlui deputat Daniel Vasile, dna Violeta Nicolescu din 

cadrul insituției Avocatul Poporului a spus că instituția pe care o 

reprezintă se va autosesiza în legătură cu încălcarea dreptului la libera 

circulație al persoanelor cu deficiențe de auz, prin imposibilitatea 
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reînnoirii sau obținerii de permise auto de categoria B - drepturi de care 

beneficiază, conform art. 50 din Constituția României și potrivit Legii nr. 

221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, adoptată la 13 decembrie 2006 și semnată de România la 26 

septembrie 2007. 

În acest context, dl Ilie Dincă – reprezentantul din partea C.N.C.D. – 

a spus că instituția din al cărui Colegiu Director face parte a primit o 

sesizare din partea Asociației Surzilor din România pe tema întâlnirii 

convocate de către comisie și că va face diligențele necesare pentru 

soluționarea acesteia. 

În finalul discuțiilor asupra acestui punct, președintele comisiei, dl 

Ibram Iusein, a decis ca să se trimită adrese către Ministrul Sănătății și 

către Primul ministru al României, în sensul dorit de deputații din 

Comisie. 

                                       

             Președinte 

 

                                  deputat Ibram Iusein 

 

         

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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