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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 5 februarie 2019 

 

Pe data de 5 februarie 2019, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale având 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 (PLx 

749/2018). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.95/2018 pentru completarea art.159 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PLx 752/2018). 

3. Proiect de Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua 

pacientului cu arsuri" (PLx 754/2018). 

4. Diverse. 
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La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi din 

numărul total de 16. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Petre-Florin Manole, Vlad 

Sergiu Cosmin, Gabriel Petrea, Cătălin-Ioan Nechifor, Mircea-Titus 

Dobre, Marilena-Emilia Meiroşu, Kulcsár-Terza József-György, 

Gabriela-Maria Podaşcă, Mihaela Huncă și Alin Vasile Văcaru. 

Au absentat următorii: dna deputat Marilena-Emilia Meiroşu - 

neafiliată, precum și dna deputat Benkö Erika - din Grupul parlamentar 

al UDMR.  

A fost înlocuită cu mandat dna deputat Ana Adriana Săftoiu - din 

Grupul parlamentar al PNL - de către dna deputat Angelica Fădor. 

Şedinţa a fost condusă în prima parte de domnul deputat Daniel 

Vasile, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei, iar  în a doua parte - de 

domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele Comisiei. 

 

La şedinţă au participat, din partea Guvernului, următorii:  

- pentru punctul 1 - dl Marius Dorobanțu - Director la Ministerul 

Finanțelor Publice- 

- pentru punctele 2 și 3 - dl  Dan Dumitrescu - Secretar de stat la 

Ministerul Sănătății. 

 

Înainte de a se trece la dezbaterea ordinii de zi, dl deputat Cătălin-

Ioan Nechifor a solicitat cuvântul președintelui de ședință şi - în numele 

tuturor colegilor săi neafiliați care fac parte din Partidul Pro România - a 

cerut să fie supusă votului membrilor Comisiei schimbarea doamnei 
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deputat Tamara Dorina Ciofu, membru al Grupului parlamentar PSD, 

din funcția de vicepreședinte al Comisiei și alegerea în această funcție a 

domnului deputat Vlad Sergiu Cosmin, membru al Grupului parlamentar 

USR, actualmente secretar al Comisiei, pe considerentul modificării 

configurației politice a reprezentării deputaților în Comisie.  

Dl deputat Daniel Vasile, care prezida ședința Comisiei de la 

începutul acesteia, a spus că va supune solicitarea respectivă la vot doar 

când deputații prezenți vor fi în număr mai mare, întrucât existau mai 

mulţi absenți. 

Dl deputat Mircea-Titus Dobre a cerut președintelui de ședință să 

indice articolul din Regulamentul Camerei Deputaților, care-l împiedică 

să supună la vot solicitarea deputaților neafiliați din Comisie și 

secretarului Comisiei să constate că există cvorum. Dl deputat Vlad 

Sergiu Cosmin, secretar al Comisiei, a constatat că - la acel moment - 

existau în sală 13 deputați, cvorumul fiind realizat. 

Dl deputat Nicolae Bănicioiu a intervenit în dezbatere pentru a reitera 

solicitarea dlui deputat Cătălin-Ioan Nechifor. 

Dl deputat Daniel Vasile a subliniat că, pentru solicitarea deputaților 

neafiliați, nu au fost indicate și articolele din Regulamentul Camerei 

Deputaților pe care se întemeiază cererea respectivă, precizând că 

domnia sa conduce ședința în lipsa președintelui Comisiei, reținut de un 

invitat. 

În acest context, dl deputat Cătălin-Ioan Nechifor a declarat că - 

potrivit Regulamentul Camerei Deputaților - la începutul sesiunilor 

parlamentare pot fi aduse modificări în conducerea comisiilor, dacă se 
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modifică configuraţia politică a deputaţilor, aşa cum s-a întâmplat din 

cauza trecerii unui număr de deputaţi de la PSD la Partidul Pro România 

şi a insistat să se supună solicitarea sa votului membrilor Comisiei, 

nemaifiind operante înţelegerile anterioare dinTre grupurile 

parlamentare. 

La acel moment, conducerea şedinţei a fost preluată de dl deputat 

Ibram Iusein, care a spus că - atât timp cât se respectă Regulamentul 

Camerei Deputaților şi procedurile parlamentare - domnia sa nu are 

nimic împotriva schimbării. 

A intervenit în dezbatere şi dna deputat Tamara Dorina Ciofu, care a 

cerut deputaţilor neafiliaţi să precizeze dacă solicitarea acestora ţine 

strict de reprezentarea politică sau aceştia au o problemă personală cu 

domnia sa, în condiţiile în care domniei sale i s-a aprobat deja cererea de 

a se muta la Comisia pentru sănătate şi familie. 

În continuare, a luat cuvântul şi dna deputat Mihaela Huncă - care a 

reluat solicitarea colegului său, dl deputat Cătălin-Ioan Nechifor, de a se 

supune votului schimbarea solicitată. 

Dl deputat Mircea-Titus Dobre a intervenit la cuvânt, evidenţiind că 

majoritatea deputaţilor neafiliaţi care sunt membri ai Comisiei nu au 

cerut să vină la această Comisie, fiind repartizaţi de Biroul Permanent, 

în pofida solicitării lor de a fi membri ai altor comisii; domnia sa a 

solicitat, spre exemplu - anterior venirii la Comisie - să fie repartizat la 

Comisia pentru industrii şi servicii. Dânsul a mai precizat că nu există 

nicio solicitare scrisă din partea deputaţilor neafiliaţi care sunt membri ai 

Comisiei de a face parte din aceasta şi că un grup parlamentar din care 
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nu mai fac parte - Grupul parlamentar al PSD - i-a trimis, în mod abuziv, 

la o comisie pe care domniile lor nu au ales-o! În finalul intervenţiei 

sale, a reiterat solicitarea colegului său, dl deputat Cătălin-Ioan 

Nechifor, de a se supune votului schimbarea solicitată. 

A luat cuvântul apoi dl deputat Ibram Iusein - președintele Comisiei - 

care a ținut să sublinieze că soluția legală de înlocuire a unui membru 

din conducerea Comisiei este cea dată de Regulamentul Camerei 

Deputaților și că discuția despre solicitarea neafiliaților va continua în 

şedinţa Comisiei din săptămâna următoare.  

Domnia sa a mai adăugat că prevederile Regulamentul Camerei 

Deputaților trebuie respectate în litera şi spiritul lor, fiind necesar ca 

orice modificare a conducerii Comisiei să aibă loc în prezenţa unui 

Secretar al Camerei Deputaților sau a unui alt membru al Biroului 

Permanent al Camerei Deputaților. În situația în care această condiţie 

regulamentară nu este satisfăcută, domnia sa a spus că problema 

schimbării dlui deputat Vlad Sergiu Cosmin din funcţia de secretar al 

Comisiei în cea de vicepreşedinte al acesteia se va tranşa în proxima 

şedinţă a Comisiei. 

În replică, dl deputat Mircea-Titus Dobre a declarat că, probabil va fi 

modificată, între timp, componența Comisiei, astfel încât deputații 

neafiliați să nu mai aibă majoritatea în Comisie și că vor apărea, pe cale 

de consecință, alte probleme. Ipoteza aceasta a fost susținută și de luarea 

de poziție a dlui deputat Cătălin-Ioan Nechifor care a spus că, probabil, 

la ședința proximă se va invoca faptul că schimbarea ar fi trebuit făcută 
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la începutul sesiunii parlamentare și că, deoarece momentul începutului 

sesiunii va fi fost depășit, aceasta nu se va mai putea face! 

Președintele Comisiei, dl deputat Ibram Iusein a spus că această 

ipoteză - susținută de cei doi deputați neafiliați - nu se va pune în 

discuție. 

A intervenit, în continuare, în discuţie, dl deputat Daniel Vasile care 

a subliniat că - pentru solicitarea venită din partea deputaţilor neafiliaţi -

nu a fost, totuşi, indicat niciun articol din Regulamentul Camerei 

Deputaților, în condiţiile în care art.46 din acesta stabileşte clar în ce 

condiţii se poate realiza schimbarea conducerii Comisiei. Faţă de această 

observaţie, dl deputat Mircea-Titus Dobre a spus că Regulamentul 

respectiv este depăşit de realitate şi că membrii Partidului Pro România 

îl vor ataca la Curtea Constituţională a României. 

Reacţionând la cele discutate mai sus, dl deputat Cătălin-Ioan 

Nechifor a declarat că - având în vedere faptul că nu le-a fost acceptată 

solicitarea iniţială - deputaţii neafiliaţi care sunt membri ai Comisiei se 

vor retrage de la lucrările şedinţei în desfăşurare. 

În finalul discuțiilor, președintele comisiei, dl Ibram Iusein, a decis 

ca - avându-se în vedere prevederile Regulamentului Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

referitoare la constituirea birourilor comisiilor și ocuparea funcțiilor în 

cadrul acestora, să se solicite un punct de  vedere atât Biroului 

Permanent, cât și Comisiei pentru regulament asupra condițiilor în care 

se face schimbarea funcțiilor din cadrul biroului comisiei. 



 

7 
 

După această intervenţie a preşedintelui Comisiei, deputaţii neafiliaţi 

au părăsit sala de şedinţă. 

În urma retragerii de la lucrări a deputaților neafiliați, la orele 11,35, 

ședința a fost suspendată din lipsă de cvorum, în sală rămânând 

următorii parlamentari: Ibram Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel 

Vasile, Petre-Florin Manole, Vlad Sergiu Cosmin, Gabriel Petrea și 

Kulcsár-Terza József-György. 

În continuare, la punctul “Diverse”, dl deputat Daniel Vasile a supus  

- atenției membrilor Comisiei - cazul unei posibile încălcări ale 

drepturilor unor membri ai comunităților de romi, din județul Galați, în 

cadrul unei anchete judiciare făcute de un polițist, în care atât elevilor 

unei școli, cât și profesorilor și părinților acestora li s-a impus să 

răspundă unui chestionar cu întrebări discriminatoare la adresa etniei 

rome și a solicitat acordul celorlalți membri ai Subcomisiei pentru romi 

să fie invitați la audieri, în ședința următoare a Comisiei - pentru 

discutarea posibilelor abuzuri întâmplate în cadrul anchetei penale 

menționate - reprezentanți ai Ministerului de Interne, ai Ministerul 

Educației Naționale, precum și din partea Avocatului Poporului și 

Avocatului Copilului. 

 
 

PREŞEDINTE 

 
deputat Ibram Iusein 

 

Întocmit:  consilier parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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