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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 4 septembrie 2018 
 

Pe data de 4 septembrie 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.1/2011 a educaţiei naţionale (PLx 333/2018). 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PLx 398/2018). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al 

art.260 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii  (PLx 399/2018).   

4.  Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

(PLx 400/2018). 

5.  Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din 

Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte 

concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome 

cu specific deosebit şi din unităţile bugetare  (PLx 401/2018).   
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6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi 

persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei 

Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (PLx 403/2018). 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice (PLx 

405/2018). 

8.     Diverse 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi 

din numărul total de 17. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: 

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

Cosmin, Petre-Florin Manole, Elvira Şarapatin, Gabriel Petrea, Ana 

Adriana Săftoiu, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-György, Cătălin-

Ioan Nechifor, Nicolae Bănicioiu, Mircea-Titus Dobre, Marilena-

Emilia Meiroşu, Gabriela-Maria Podașcă, Alin Vasile Văcaru. A 

absentat dl deputat Radu Costin Vasilică - din Grupul parlamentar al 

PSD.  

 Şedinţa a fost condusă de Preşedintele Comisiei, dl deputat 

Ibram Iusein. 

La şedinţă au fost prezenți, din partea Guvernului: pentru 

punctul 7 al ordinii de zi, dl Giani Nica - Secretar general adjunct la 

Ministerul Afacerilor Interne și dl Lucian Marin - Directorul Direcției 

juridice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.  
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La primul punct al ordinii de zi, deputaţii au decis, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

Pentru propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, 

deputații au decis - cu majoritate de voturi - acordarea unui aviz 

favorabil, luând în considerație sprijinul preconizat pentru persoanele 

cu venituri reduse, inclusiv prin acordarea “tichetului pentru ajutor 

social”, care permite achizițíonarea exclusivă de produse alimentare și 

care - după cum și-a exprimat opinia dl deputat Cătălin-Ioan Nechifor 

- ar fi de natură să întoarcă bani la buget, prin taxele aplicate 

consumului acestei categorii de produse. 

Și propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi a primit 

aviz favorabil, cu majoritate de voturi, după ce unul dintre inițiatori, dl 

deputat Petre-Florin Manole a evidențiat că motivul promovării 

acestei inițiative legislative a fost acela că unii dintre angajatori 

preferă să plătească amenzile pentru încălcarea Codului muncii, decât 

să plătească orele suplimentare prestate de angajații proprii, iar 

propunea sa legislativă vizează tocmai împiedicarea acestui tip de 

abuz al angajatorilor. 

La propunerea legislativă de la punctul 4, membrii Comisiei au 

acordat un aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

Inițiativa legislativă de la punctul 5 a fost amânată, prin votul 

unanim, pentru ședința următoare a Comisiei. 

Și la propunerea legislativă de la punctul 6, membrii Comisiei 

au acordat un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
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La dezbaterile asupra proiectului de lege de la punctul 7 al 

ordinii de zi, a intervenit reprezentantul Ministerului Afacerilor 

Interne, dl Giani Nica - care a declarat că Guvernul a inițiat  acest 

proiect de lege în vederea îmbunătățirii respectării drepturilor 

cetățenești de către poliție, a transparentizării procedurilor polițienești, 

dar și a întăririi autorității poli țiștilor aflați în slujba comunității. 

Printre  prevederile cu care proiectul de lege aduce garanții în plus 

pentru respectarea drepturilor omului sunt și: limitarea duratei de 

reținere la secția de poliție la numai 8 ore, obligația polițiștilor de a 

informa persoana reținută asupra motivului reținerii, limitarea 

cazurilor în care reținuții sunt încătușați. Secretarul general adjunct la 

Ministerul Afacerilor Interne, dl Nica, a mai precizat că Guvernul și 

ministerul pe care-l reprezintă au avut în vedere propunerile de lege 

ferenda ale O.N.G.-urilor cum sunt APADOR-CH, Centru de Resurse 

Juridice, Romani Criss, iar proiectul de lege a fost inițiat la solicitarea 

Comitetului pentru Prevenirea Torturii. 

La dezbateri a intervenit și dl deputat Ibram Iusein, care a ținut 

să menționeze că, în pofida progreselor legislative pe care le face 

proiectul de lege, persistă unele neclarități, cum ar fi cele legate de 

semnificația sintagmei “motive rezonabile”. Dl Lucian Marin, 

Directorul Direcției juridice din cadrul Inspectoratului General al 

Poliției Române a replicat că s-a încercat preluarea bunelor practici 

din statele U.E. cu o democrație consolidată, prin aceea că sintagma 

provine din jurisprudența C.E.D.O.. 

Față de această afirmație, a luat cuvântul și dl deputat Vasile 

Daniel, care a subliniat că este de datoria parlamentarilor să corecteze 



 

5 
 

această preluare nefericită din jurisprudența C.E.D.O., care, de fapt, se 

referea la “indicii temeinice”. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, deputații au decis - 

cu majoritate de voturi - acordarea unui aviz favorabil  proiectului de 

lege, având în vedere că prevederile acestuia aduc modificări 

legislative de natură a împiedica reținerile abuzive ale cetățenilor, 

precum și alte posibile abuzuri din partea poliției și a poliției de 

frontieră. 

 

La punctul „Diverse”, a luat cuvântul dl deputat Cătălin-Ioan 

Nechifor, arătând că, în calitate de comisie care are menirea să apere 

drepturile cetățenilor, aceasta trebuie să se autosesizeze în legătură cu 

posibilele abuzuri ale forțelor de ordine de la protestul Diasporei, din 

data de 10 august a.c.. 

Dna deputat Tamara-Dorina Ciofu a solicitat ca decizia să 

aparțină tuturor membrilor Comisiei, pentru a fi cât mai democratică, 

iar la dezbatere să fie invitat și directorul I.R.D.O., dl Adrian Bulgaru, 

care este în măsură să ofere opinia unui specialist în materia 

drepturilor omului, în legătură cu evenimentele de la protestul din data 

de 10 august a.c.. 

Președintele Comisiei, dl deputat Ibram Iusein a dispus ca 

stafful Comisiei să anunțe pe toți membrii Comisiei pentru ședința din 

săptămâna următoare despre inițiativa dlui deputat Nechifor, astfel 

încât o decizie în acest sens, inclusiv aceea de a invita la respectiva 

dezbatere pe dna Carmen Dan, Ministrul de Interne, să se ia cu o cât 
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mai largă majoritate, dat fiind faptul că - spre finalul ședinței - unii 

dintre membrii Comisiei au plecat de la lucrări. 

 

 

.                                           

Președinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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