
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

  

 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din 27 februarie 2018 

 

Pe data de 27 februarie 2018 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

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

următoarea ordine de zi: 

1.  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de 

cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 

Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la 

Bruxelles (PLx 28/2018). 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PLx 580/2017). 
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3.  Propunere legislativă "Legea Academiei Române" (PLx 581/2017). 

4.  Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 

aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 

din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 

582/2017). 

5.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale 

(PLx 594/2017). 

6.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară (PLx 595/2017). 

7.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară (PLx 597/2017). 

8.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor (PLx 598/2017). 

9.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaştere şi echivalare a diplomelor 

obţinute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru 

solicitant (PLx 599/2017). 

10. Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii (PLx 68/2018). 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 9 deputaţi din 

numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, Petre-
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Florin Manole, Elvira Şarapatin, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-

György și Gabriel Petrea. Au absentat: dna deputat Ana Adriana Săftoiu, 

precum și domni deputați Ionuţ-Marian Stroe și George Ionescu. 

A absentat motivat: dl deputat Radu Costin Vasilică - aflat în 

concediu medical. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein, preşedintele 

comisiei. 

Au participat ca invitați, la dezbateri, din partea Guvernului: pentru 

punctul 4 de pe ordinea de zi - dl Dragoș Vasile - consilier de concurență 

împreună cu dna Cristina Coruț - inspector de concurență la Consiliul 

Concurenței, iar pentru dezbaterea punctului 5 a participat - din partea 

Ministerului Apărării Naționale, dl maior George Dumitru - consilier 

juridic la Direcția pentru Relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului, 

însoțit de dna Ștefania Tașcu-Stavre - consilier la Direcția Generală de 

Management Resurse Umane din cadrul aceluiași minister. Au mai 

participat, din partea Ministerului Educației Naționale, pentru punctul 9 de 

pe ordinea de zi, dna Gianina Chirazi  - Director la Centrul Naţional de 

Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, care a fost însoțită de Adrian 

Iordache - Șef de serviciu din cadrul aceleiași structuri a M.E.N. și de 

Oana Mihaela Salomia - consilier pentru Afaceri Europene în cadrul 

aceluiași minister. 

Proiectul de lege de la punctul 1 a primit aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată negativ cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost amânată cu unanimitatea 

voturilor deputaților prezenți. 

La punctul 4 al ordinii de zi, deputaţii au decis - cu majoritate de 

voturi - a fost avizată negativ. 

La punctul 5 al ordinii de zi, deputaţii au decis - cu majoritate de 

voturi - avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerile legislative de la punctele 7 și 8 au fost avizate favorabil, 

cu majoritate de voturi. 

Inițiativa legislativă de la punctul 9 a fost avizată negativ cu 

majoritate  de voturi.  

La punctul 10, membrii Comisiei au decis - cu unanimitatea voturilor 

deputaților prezenți - avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 

 

                                          Președinte 

 

 deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: consilier Laurențiu Gheorghiu  



 

 5

 

 


