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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 26 februarie 2019

Pe data de 26 februarie 2019, a avut loc şedinţa Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale având
următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă privind preluarea personalului angajat cu
pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în
acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanţarea
autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara,
Maramureş, Mureş şi Sibiu (PLx 751/2018).
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
(PLx 2/2019).
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (PLx 3/2019).
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4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (PLx 6/2019).
5. Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităţilor
aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor
subordonate acestuia (PLx 46/2019).
6. Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în
aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor
Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi
combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la
Washington D.C. (PLx 47/2019).
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi
văduvelor de război (PLx 48/2019).
8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului

nr.104/2018

privind

implementarea

programului

guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior
Centenar" (PLx 49/2019).
9. Întâlnirea membrilor Comisiei cu doamna Ecaterina Andronescu,
Ministrul Educaţiei Naţionale, pe tema situaţiei elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale.

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi din
numărul total de 17. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram
Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad,
Gabriel Petrea, Cătălin-Ioan Nechifor, Mircea-Titus Dobre, Marilena2/5

Emilia Meiroşu, Benkö Erika, Ana Adriana Săftoiu, Gabriela-Maria
Podaşcă, Marilena-Emilia Meiroşu, Mihaela Huncă, Octavian Petric, Ion
Mocioalcă și Alin Vasile Văcaru.
Au absentat următorii: domnul deputat Nicolae Bănicioiu - neafiliat,
precum și dl deputat Kulcsár-Terza József-György - din Grupul
parlamentar al UDMR.

La şedinţă au participat, din partea Guvernului, următorii:
- pentru punctul 5 - dl Mihai Comănescu - Șef Serviciu la Direcţia
Generală Logistică din Ministerul Afacerilor Interne;
- pentru punctul 6 - dl Florin Stanciu - Expert criminalist din partea
I.G.P.R., din cadrul M.A.I.;
- pentru punctul 7 - dl Valentin Lixandru - Consilier juridic în
cadrul Ministerul Apărării Naționale.
A mai participat, în calitate de inițiator al propunerii legislative de la
punctul 1, dl deputat Eusebiu-Manea Pistru-Popa.

La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 1, inițiatorul - dl
deputat Eusebiu-Manea Pistru-Popa - a solicitat amânarea cu o săptămână
a dezbaterii. Prin votul unanim al membrilor Comisiei, solicitarea sa a
fost aprobată.
Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată negativ, cu
majoritate de voturi, evidențiindu-se că aceasta a primit un aviz negativ
din partea Consiliului Legislativ, pe considerentul că inițiativa respectivă
adaugă la Constituție.
Inițiativa legislativă de la punctul 3 a fost amânată, prin votul
unanim al membrilor Comisiei, pentru ședința următoare a Comisiei,
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pentru a se solicita un punct de vedere Guvenului, recte Ministerului
Justiției, precum și Consiliului Superior al Magistraturii.
Și inițiativa legislativă de la punctul 4 a fost amânată, de asemenea,
pentru ședința următoare a Comisiei, la solicitarea dlui deputat Sergiu
Cosmin Vlad.
Proiectul de lege de la punctul 5 a primit aviz favorabil, din partea
deputaților prezenți, cu unanimitate de voturi, după intervenția în
dezbatere a reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne, dl Mihai
Comănescu, care a solicitat un vot favorabil avizării, evidențiind că
proiectul de lege vine să acopere un vid legislativ pentru ofițerii cu grade
mari din cadrul ministerului său.
Și proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat favorabil, cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat favorabil de către
membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, după ce reprezentantul
Ministerului Apărării Naționale, dl Valentin Lixandru, a solicitat un vot
favorabil avizării.
Prin votul unanim al membrilor Comisiei, proiectul de lege de la
punctul 8 a fost amânat cu o săptămână, la solicitarea dlui deputat
Octavian Petric, care a spus că Guvernul trebuie să-și trimită
reprezentanții în comisii pentru a-și susține propriile inițiative legislative.
Întâlnirea programată cu doamna Ecaterina Andronescu, Ministrul
Educaţiei Naţionale, de la ultimul punct al ordinii de zi, nu a mai avut loc,
domnia sa anunțând că nu poate participa, din cauza unei modificări
neașteptate a agendei sale. Ca urmare, mai mulți dintre membrii
Comisiei, respectiv o parte a deputaților neafiliați, împreună cu dna
deputat Ana Adriana Săftoiu, au solicitat președintelui de ședință ca - în
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numele Comisiei - să se adreseze o notă pentru informarea premierului
României, privind neparticiparea la ședința Comisiei a dnei Ministru
Andronescu, iar invitația către Ministrul Educației Naționale să fie
reiterată pentru proxima ședință a Comisiei. Solicitările au fost votate în
unanimitate de către cei prezenți.

VICEPREŞEDINTE

deputat Daniel Vasile

Întocmit: consilier parlamentar Laurenţiu Gheorghiu
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