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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 26 iunie 2018

Pe data de 26 iunie 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 completarea Legii nr.1/2011
a educaţiei naţionale (PLx 320/2018).
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.31/2018 privind modificarea şi completarea Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (PLx 375/2018).
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice (PLx 380/2018).
4. Propunere legislativă pentru completarea art.118 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice (PLx 381/2018).
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 382/2018).
6. Propunere

legislativă

privind

susţinerea

eliminării

autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani şi
acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru
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achiziţia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare
redus şi surse alternativ/ecologice (PLx 385/2018).
7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 332/2018).
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în
unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei
şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (PLx
386/2018).
9. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea
Academiei Române (PLx 392/2018).
10. Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele
acordate reprezentând ajutoare de urgență (PLx 396/2018).
11. 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.
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La şedinţa desfăşurată în cadrul Comisiei au fost prezente din
partea Guvernului: dna Vasilica-Cristina Icociu - Director în cadrul
Ministerul Educaţiei Naţionale - pentru punctele 1, 7 și 8 ale ordinii
de zi, precum și dna Mariana Moldovan, din partea Ministerului
Finanțelor Publice - pentru punctul 5 al ordinii de zi.
A mai participat, de asemenea, în calitate de inițiator: dl
deputat Costel Lupașcu - pentru inițiativa legislativă de la punctul 10
al ordinii de zi.

La primul punct al ordinii de zi, deputaţii au decis, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative.
Pentru propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi,
deputații au decis - cu unanimitate de voturi - acordarea unui aviz
favorabil.
La propunerea legislativă de la punctul 3, membrii Comisiei
au acordat un aviz negativ, cu majoritate de voturi.
Inițiativa legislativă de la punctul 4 a fost avizată negativ, cu
majoritate de voturi.
La dezbaterile asupra propunerii legislative de la punctul 5 al
ordinii de zi, a intervenit și reprezentanta Ministerului Finanțelor
Publice, dna Moldovan - care a declarat că Guvernul nu susține
inițiativa legislativă, întrucât aceasta încalcă acquis-ul european
privind taxa pe valoarea adăugată, România riscând declanșarea
procedurii de infringement, dacă această propunere legislativă ar
deveni lege. Dl deputat Mircea-Titus Dobre a intervenit în dezbatere,
arătând că legislațiile Uniunii Europene și a României sunt clare în
această materie și, ca atare, inițiativa legislativă trebuie respinsă. Ca
3/5

urmare, deputații

prezenți au decis - cu majoritate de voturi -

avizarea negativă a inițiativei legislative de la acest punct.
Și la propunerea legislativă de la punctul 6, membrii Comisiei
au acordat un aviz negativ, cu majoritate de voturi.
Pentru propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi,
deputații au decis - cu unanimitate de voturi - acordarea unui aviz
favorabil.
În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege de la punctul
8 al ordinii de zi, a intervenit și reprezentanta Ministerului Educației
Naționale, dna Icociu - care a declarat că Guvernul nu susține
inițiativa legislativă.
Luând însă în considerare opiniile exprimate de câțiva dintre
membrii Comisiei - respectiv dna deputat Tamara Ciofu și dl deputat
Vasile Daniel, care au subliniat că este de datoria Comisiei să se
asigure că toți copiii și tinerii au acces la educație, indiferent dacă au
sau nu cod numeric personal, din cauze ce nu le pot fi imputate membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea
favorabilă a propunerii legislative.
Proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat favorabil, cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat favorabil de
către membrii Comisiei, cu majoritate de voturi, după luarea de
cuvânt a inițiatorului - dl deputat Costel Lupașcu - care a arătat, în
susținerea propunerii sale, că - în legislația actuală - este prevăzut ca
persoanele care primesc ajutoare de urgență din partea statului să
prezinte documente justificative pentru banii primiți ca ajutoare, ceea
ce - în multe cazuri reale este greu, dacă nu imposibil - creându-se
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probleme, din partea Curții de Conturi, autorităților ce acordă
ajutoarele.
În consecință, membrii Comisiei au decis - cu majoritate de
voturi - acordarea unui aviz favorabil.
La punctul 11 al ordinii de zi, deputații au luat în discuție
abrogarea Legii nr.9/1991, având în vedere că modificările făcute
prin amendare - în urma propunerilor venite din partea directorului
I.R.D.O.,dl Adrian Bulgaru, de a se modifica legea de funcționare a
institutului pe care-l conduce - reprezentau o proporție de 80% din
textul inițial al legii. Prin votul unanim al deputaților prezenți această
soluție legislativă a fost adoptată, urmând ca membrii Comisiei să
promoveze, în nume colectiv, o inițiativă legislativă cu totul nouă,
care să rezolve problemele ridicate în ședințele anterioare de
directorul I.R.D.O..

Președinte

deputat Ibram Iusein

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu
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