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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 8 mai 2018 
 

 
Pe data de 8 mai 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 instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua 

Limbii Ucrainiene (PLx 274/2018). 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 

înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 

persoanelor cu dizabilitaţi (PLx 170/2018). 

3.   Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 ( PLx 157/2018). 

4.   Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 

deconspirarea Securităţii (PLx 158/2018). 

5.  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind 

relaţiile şi cooperarea între Uniunea Europeană şi statele membre ale 

acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la 

Bruxelles, la 5 octombrie 2016 (PLx 230/2018). 
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6.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii (PLx 232/2018). 

7.   Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PLx 

233/2018). 

8.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public 

judiciar în materie civilă (PLx 239/2018). 

9.   Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 

pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (PLx 241/2018). 

10.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PLx 242/2018). 

11. Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri (PLx 243/2018). 

12. Propunere legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind 

prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri  (PLx 

246/2018) 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (PLx 248/2018). 

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PLx 252/2018). 
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15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 

2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PLx 

254/2018). 

16. Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru 

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

(PLx 255/2018). 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 11 deputaţi din 

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

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

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

Erika, Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu și Ionuţ-Marian Stroe. 

A absentat: dl deputat Radu Costin Vasilică - din Grupul parlamentar 

al PSD. 

 

La şedinţa desfăşurată în cadrul comisiei au fost prezenţi 

reprezentanţi din partea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului 

General al Poliţiei Române, ai Ministerului Justiţiei, ai Ministerului 

Sănătății și ai Ministerului Finanțelor Publice după cum urmează: Marius 

Dorobanțu - Director în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Bogdan 

Caștu - Șef serviciu la I.G.P.R., din cadrul M.A.I., Alina Todorică, Dragoș 

Panaitescu și George Miclăuș - consilieri juridici la Ministerul Justiției, 

Sergiu Popescu - Comisar-Șef la Direcția Antidrog din Inspectoratul 

General al Poliției Române din cadrul M.A.I. și dl Dan Dumitrescu - 

Secretar de stat la Ministerul Sănătății,  
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 Au mai participat: dl Petru Andea - Secretar de stat la Ministerul 

Educației Naționale și dl Viorel Gîț - consilier la Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, precum și dna Monaliza Cârstea - Secretar general al 

Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. De 

asemenea, pentru punctul 1 al ordinii de zi, a participat -  din partea 

Ministerului Culturii  și Identității Naționale - dl Ion Ardeal-Ieremia. 

 

La dezbaterea pe fond a proiectului de lege de la punctul 1 al ordinii 

de zi, a participat ca inițiator, dl deputat Nicolae-Miroslav Petreţchi, 

reprezentantul în Parlament al Uniunii Ucrainenilor din România. Domnia 

sa a luat cuvântul în deschiderea dezbaterilor și a solicitat un vot favorabil, 

subliniind că și etnia ucraineană își dorește o sărbătoare a limbii materne, 

așa cum alte minorități naționale din România au deja, această doleanță 

fiind îndreptățită și de numărul mare de membri ai comunității ucrainene, a 

doua ca mărime din România, dar și de necesitatea prezervării limbii, 

tradițiilor și culturii ucrainenilor - drepturi garantate de Constituție. 

Totodată, dl deputat Petreţchi a amintit că alegerea datei de 9 noiembrie 

pentru marcarea acestei sărbători a limbii ucrainene a fost determinată de 

existența unei tradiții anterioare în acest sens. 

Au mai luat cuvântul și dl deputat Stroe și dna deputat Ciofu - care 

au evidențiat că susțin orice măsură legislativă în sprijinul respectării 

drepturilor minorităților naționale, dar că ar fi foarte echitabil ca și 

comunitatea românească din Ucraina să beneficieze de aceleași drepturi, 

pe bază de reciprocitate, ca și etnia ucraineană din România. 

Totodată, a fost modificată - printr-un amendament - forma inițială a 

alineatului 2 al art.2 din proiectul de lege. Aceasta a avut formularea 

următoare: “(2) Autorităţile centrale şi locale pot contribui cu sprijin 
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logistic şi/sau financiar, după caz.”. Prin amendare, alineatul respectiv a 

devenit: “(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum 

şi organizaţiile neguvernamentale interesate pot sprijini logistic şi/sau 

financiar organizarea  manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile.“. 

La punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii au hotărât - cu unanimitate de 

voturi - avizarea favorabilă a propunerii legislative, după ce - la forma 

inițială a acesteia s-au făcut două amendamente, primul vizând clarificarea 

textului, iar al doilea vizând introducerea - la alin.(5) al art.5 inițial - a 

Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale din Camera Deputaților, între comisiile parlamentare care 

audiază autoritatea națională responsabilă cu aplicarea și monitorizarea 

mecanismelor de verificare ale respectării Convenției privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități, astfel: 

- ultimul paragraf al alin.(1) din art.5 care avea formularea  - “Propunerile 

de candidaturi se depun cu 60 de zile înainte de expirarea la care 

mandatele vor deveni vacante.” - a devenit - “Propunerile de candidaturi 

se depun cu 60 de zile înainte de expirarea termenului la care mandatele 

vor deveni vacante”; 

- “(5) Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale din Camera Deputaţilor şi Comisia pentru drepturile omului, 

culte şi minorităţi a Senatului, vor audia candidaţii pentru postul de 

preşedinte şi vicepreşedinte în şedinţă publică”. 

La punctul 3, membrii Comisiei au hotărât - cu majoritate de voturi - 

avizarea negativă a inițiativei legislative. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi.  
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Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi.  

La dezbaterile asupra proiectului de lege de la punctul 6, membrii 

Comisiei au decis - cu unanimitate de voturi - avizarea favorabilă a 

acestuia. 

Și la proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, deputaţii au 

hotărât - cu unanimitate de voturi - avizarea favorabilă a acestuia. În cadrul 

dezbaterilor asupra acestui punct, a luat cuvântul Secretarul general al 

A.N.E.S., dna Monaliza Cârstea - care și-a declarat susținerea pentru 

proiectul supus dezbaterii, arătând că este benefic ca o bună practică care 

se aplică și în alte țări membre ale Uniunii Europene, mai ales că inițiativa 

- aflată în dezbatere - se votează pe 8 mai, care este “Ziua egalităţii de 

şanse între femei şi bărbaţi” , marcată în fiecare an la această dată,  cu 

scopul de a promova egalitatea de şanse între sexe, ca parte integrantă a 

politicii sociale a Guvernului. 

La propunerea legislativă de la punctul 8 al ordinii de zi, deputaţii au 

decis - cu majoritate de voturi - acordarea unui aviz negativ.  

Proiectul de lege de la punctul 9 al ordinii de zi, a fost avizat 

favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Și proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii de zi, a primit aviz 

favorabil - cu majoritate de voturi.  

Pentru proiectul de lege de la punctul 11 al ordinii de zi, deputaţii au 

hotărât - cu majoritate de voturi - avizarea favorabilă a acestuia. 

Propunerea legislativă de la punctul 12 al ordinii de zi a primit aviz 

favorabil, cu majoritate  de voturi, după ce dl deputat Petre-Florin Manole 

a prezentat motivele care l-au determinat să promoveze această inițiativă 

legislativă și anume faptul că - pe fondul creșterii alarmante a consumului 
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de droguri - nu există o reacție fermă, pe măsură, din partea autorităților 

responsabile și că domnia sa a preluat un model de acțiune și consiliere a 

dependenților de droguri, care este utilizat în toate țările occidentale ce se 

confruntă de mai mult timp cu acest flagel. Însă reprezentantul 

Ministerului Sănătății, dl Dan Dumitrescu - Secretar de stat, a arătat că 

Guvernul nu poate susține propunerea legislativă și din cauza cheltuielilor 

implicate și a complicațiilor organizatorice la nivelul instituțiilor care ar 

urma să aplice legea. 

Propunerea legislativă de la punctul 13 al ordinii de zi a fost avizată 

negativ, cu majoritate  de voturi. 

La proiectul de lege de la punctul 14 al ordinii de zi, deputaţii au 

decis - cu majoritate de voturi - avizarea favorabilă a acestuia. 

La inițiativa legislativă de la punctul 15 al ordinii de zi, deputaţii au 

hotărât - cu majoritate de voturi - avizarea negativă a acesteia. 

Și propunerea legislativă de la punctul 16 al ordinii de zi a fost 

avizată negativ, cu majoritate  de voturi. 

 

                                                    

Președinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu  
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