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Pe data de 23 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 limbii macedonene (PLx 

308/2018).  

2.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (PLx 199/2018).  

3.   Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor 

preţioase şi pietrelor preţioase în România ( PLx 301/2018).   

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului 

social (PLx 306/2018).    

5.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţa a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul 

României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului 



Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene (PLx 

307/2018).  

6.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 309/2018). 

7.   Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind 

parteneriatul şi dezvoltarea între Uniunea Europeană şi statele membre 

ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă 

parte, semnat la München, la 18 februarie 2017 (PLx 311/2018).  

8.   Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între 

România şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 

septembrie 2017 (PLx 312/2018).   

9.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor (PLx 319/2018). 

10.  Diverse.   

 

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

numărul total de 11. 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 și Kulcsár-Terza József-György. 

Au absentat: dna deputat Benkö Erika - din Grupul parlamentar al 

UDMR și dl deputat Radu Costin Vasilică - din Grupul parlamentar al 

PSD. 

Şedinţa a fost condusă de Preşedintele Comisiei, dl deputat Ibram 

Iusein. 



La şedinţa desfăşurată în cadrul comisiei au fost prezenţi 

următorii reprezentanţi din partea Guvernului: dl colonel Cătălin 

Samoilă - Director al Direcției de resurse umane din cadrul 

Ministerului Apărării Naționale, dna Dana Roman - Șef serviciu la 

Ministerul Justiţiei, însoțită de dna Alina Plata - consilier juridic la 

același minister și dl Ion Ardeal-Ieremia - Secretar de stat la 

Ministerului Culturii și Identității Naționale, însoțit de dl Corneliu 

Frimu - consilier în cadrul aceluiași minister. 

 A mai participat, de asemenea, dl Ovidiu Iliescu - Director în 

cadrul Casei Sociale a Constructorilor, un organism neguvernamental 

mixt format din patronate și sindicate din domeniu. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, 

au participat din partea inițiatorului, Autoritatea Națională pentru 

Protecția Consumatorilor, dl Emil Niță - Vicepeședinte al Autorității, dl 

Ovidiu Iliescu - Directorul Direcției Metale prețioase și pietre prețioase 

din A.N.P.C., precum și dl Constantin Ragea - Director la Direcţia 

Metale Preţioase, Pietre Preţioase și Proces Kimberley. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, a luat cuvântul dl deputat Ibram 

Iusein care a subliniat - în susținerea inițiativei legislative a dnei 

deputat Mariana-Venera Popescu, care reprezintă Asociația 

Macedonenilor în Parlament - necesitatea prezervării limbii, tradițiilor 

și culturii macedonenilor, drepturi garantate de Constituție.  

Dna deputat Mariana-Venera Popescu - prezentă în calitate de 

inițiator la dezbatere - a evidențiat că a conceput inițiativa legislativă în 



scopul prezervării limbii, tradiţiilor și a folclorului deosebit al 

comunității macedonenilor de pe teritoriul României.  

A intervenit și dl Ion Ardeal-Ieremia - care a evidențiat că 

Guvernul, prin Ministerul Culturii și Identității Naționale, susține orice 

măsură legislativă în sprijinul respectării drepturilor minorităților 

naționale și a păstrării tradițiilor și limbii acestora, inițiativa în 

dezbatere fiind binevenită și de natură să îmbogățească patrimoniul 

cultural și diversitatea multiculturală din România. 

Totodată, dna consilier Onesia Babeș - raportorul Comisiei asupra 

proiectului de lege în dezbatere - a luat cuvântul, arătând că, la sugestia 

conducerii Comisiei, s-au făcut câteva amendamente asupra textului 

inițial al proiectului de lege, dintre care mai multe de redactare și unul 

de fond, vizând asigurarea coerenței legislative cu legislația în materie. 

Astfel, a fost modificat - printr-un amendament, având ca autori 

pe toți membrii Comisiei - textul alineatului (2) al art.2 din proiectul de 

lege. Acesta a avut, inițial, formularea următoare: “(2) - Autorităţile 

centrale şi locale pot contribui cu sprijin 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 încheierea dezbaterilor asupra punctului 1 au fost adoptate cu 

unanimitate de voturi atât amendamantele propuse, cât și proiectul de 

lege, în ansamblul său. 

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

de voturi - avizarea favorabilă a propunerii legislative, după ce 



reprezentantul Ministerului Apărării Naționale a declarat că Guvernul 

susține adoptarea acestui act normativ. 

Vicepreședintele A.N.P.C. a luat cuvântul în deschiderea 

dezbaterilor de la punctul 3 și a solicitat un vot favorabil, subliniind că 

proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.10/2018 este menit să combată evaziunea fiscală și este îndreptățit și 

de numărul mare de contrafaceri ale produselor din metale și pietre 

prețioase, în condițiile în care, în 2003, a fost desființată marca de stat 

pentru produsele din metale prețioase, marcă existentă în toate statele 

membre din U.E. ca și din lume.  

Dl deputat Daniel Vasile a cerut lămuriri dlui Ovidiu Iliescu, 

Directorul Direcției Metale prețioase și pietre prețioase din A.N.P.C., în 

legătură cu modul în care proiectul de lege ar afecta situația 

meșteșugarilor și artizanilor romi care-și câștigă existența din 

manufactura obiectelor de podoabă din metale prețioase. Acesta a 

răspuns că - în măsura în care aceștia se conformează prevederilor 

legale - proiectul de lege vine chiar în sprijinul lor, eliminând taxa de 

autorizare existentă anterior. 

Dna deputat Tamara Ciofu i-a întrebat pe reprezentanții A.N.P.C. 

dacă termenul de aplicare a mărcii de stat, de 15 zile, nu obstaculează 

producătorii autohtoni față de importatori. Dl Ovidiu Iliescu, Directorul 

Direcției Metale prețioase și pietre prețioase din A.N.P.C, a răspuns că 

15 zile este un termen maximal pentru loturile mari de marfă la care 

trebuie aplicată marca de stat și că - în mod normal - termenul de 

așteptare nu depășește trei zile, putând ajunge mai rar la 5 zile. 



În finalul dezbaterilor asupra punctul 3, după ce câțiva deputați au 

solicitat unele lămuriri din partea reprezentantului inițiatorului, 

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.  

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat negativ de membrii 

Comisiei, cu unanimitate de voturi.  

La dezbaterile asupra propunerii legislative de la punctul 6, 

membrii Comisiei au decis - cu majoritate de voturi - avizarea 

favorabilă a acesteia. 

La proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi și la cel de la 

punctul 8, deputaţii au hotărât - cu unanimitate de voturi - avizarea 

favorabilă a acestora, după ce au luat cuvântul reprezentanții 

Ministerului Justiției - care au evidențiat susținerea din partea 

Guvernului pentru proiectele de lege supuse avizării. 

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

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

dl Ovidiu Iliescu, din partea Casei Sociale a Constructorilor, care a 

subliniat că proiectul de lege contribuie la o protecție financiară sporită 

a lucrătorilor din construcții, dat fiind caracterul sezonier al acestei 

activități și necesitatea acordării unei indemnizații crescute cu 5% pe 

perioada de iarnă, în condițiile în care membrii sindicatelor și 

patronatelor membre ale organizației pe care o reprezintă, își plătesc 

contribuțiile la acest organism neguvernamental. 



La punctul “Diverse“, a fost prezentată deputaților prezenți la 

ședință de către stafful comisiei o petițíe din partea organizațíei de 

presă “Lumea justițíei”, prin care aceasta solicita Parlamentului să ia 

măsura revocării președintelui Consiliului Național pentru Combaterea 

Discriminării: dl Csaba Astalosz Ferenc, pentru că s-a pronunțat - în 

spațiul public - împotriva deciziei de sancționare cu amendă 

contravențională a Președintelui României, decizie luată de Colegiul  

Director al instituției pe care o conduce.  

Față de solicitare, membrii Comisiei au decis să se comunice 

petentei că - în actul normativ incident în materie, Ordonanța 

Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată în 2014 - nu  există temei legal 

pentru această sancțiune cu revocarea, fiind prevăzută numai procedura 

de desemnare a membrilor Colegiului Director al C.N.C.D. și a 

conducerii Consiliului. Totodată, s-a decis de către majoritatea 

membrilor Comisiei să se remedieze acest vid legislativ, printr-o 

viitoare inițiativă legislativă, care să implementeze principiul juridic al 

simetriei responsabilității, potrivit căruia autoritatea decidentă pentru 

numire poate să și revoce persoana numită într-o funcție. 

                                           

Președinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu  
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