
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

  

 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din 13 februarie 2018 

 

Pe data de 13 februarie 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 modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 503/2017). 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 566/2017). 

3.  Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi 

Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară 

reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017 

(PLx 2/2018). 
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4.  Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind 

asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la 

Bucureşti, la 12 septembrie 2017 (PLx 3/2018). 

5.  Proiect de Lege privind internshipul (PLx 6/2018). 

6. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al 

Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 

români în străinătate (PLx 7/2018). 

7.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată (PLx 

10/2018). 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi 

local (PLx 11/2018). 

9. Diverse 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 12 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, Benkö Erika, Ana Adriana Săftoiu, 

Kulcsár-Terza József-György, Gabriel Petrea, Ionuţ-Marian Stroe și 

George Ionescu. 
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Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein, 

preşedintele comisiei. 

Au participat ca invitați, la dezbateri, din partea Guvernului: pentru 

punctul 6 de pe ordinea de zi - dna Gabriela Nicu - consilier juridic din 

cadrul Ministerului Muncii Justiției Sociale, precum și dl Dinu Țepeș – 

consilier în cadrul aceluiași Minister. De asemenea, au mai participat 

pentru punctul 2 al ordinii de zi - dna Viviana Onaca, consilier din 

partea Ministerului Justiției, precum și dl Adrian Mihai – din partea 

Ministerului Apărării Naționale. Pentru dezbaterea punctului 7 al ordinii 

de zi, a participat, din partea Ministerului de Interne, dna comisar Alina 

Croitoru – de la Direcția Generală de Pașapoarte. 

A mai participat pentru punctul 6 al ordinii de zi, în calitate de 

inițiator, dl deputat Constantin Codreanu. 

 

Propunerile legislative de la punctele 1 și 2 au fost avizate negativ, 

cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, deputaţii au decis - cu majoritate de 

voturi - avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi, deputaţii au decis - cu unanimitate de 

voturi - amânarea inițiativei legislative pentru proxima ședință a 

Comisiei. 
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Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi, într-o formă amendată. Astfel, după expunerea 

făcută de inițiator, care a solicitat membrilor Comisiei votul pentru 

inițiativa sa, a intervenit reprezentanta Ministerului de Interne, care a 

spus că Ministerul susține o formă modificată a propunerii legislative și 

că un proiect de lege cu conținut similar se află în procedura de avizare 

internă în cadrul Guvernului. 

Ca urmare, membrii Comisiei, împreună cu inițiatorul, dl deputat 

Constantin Codreanu, au decis - considerând că propunerile venite din 

partea reprezentantei sunt justificate - să și le însușească sub formă de 

amendamente la textul inițial al inițiativei legislative. Astfel, a fost 

modificat și completat textul inițial al propunerii legislative după cum 

urmează:  

- punctele 1, 2 și 5 au fost eliminate; 

- punctul 4, s-a modificat cu următorul cuprins:  „b) 5 ani 

pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 25 de ani”; 

- s-a introdus o nouă literă, litera c), la alineatul (2) al art.18, 

cu următorul cuprins: „c) 10 ani pentru persoanele cuprinse care au 

împlinit vârsta de 25 de ani”. 

Toate amendamentele, cât și inițiativa legislativă, în ansamblul 

său, au fost votate în unanimitate de cei prezenți. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 
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Inițiativa legislativă de la punctul 8 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi.  

 

La punctul “Diverse” al ordinii de zi, a fost prezentată deputaților 

de către stafful Comisiei, petiția unui notar stagiar din Galați, referitoare 

la faptul că acestei petente îi este obstaculat accesul în profesie, prin 

limitarea - potrivit legislației actuale - a numărului de examene la numai 

două. Membrii Comisiei au decis să se verifice susținerile petentei și 

dacă solicitarea este corectă, să se procedeze chiar la amendarea Legii 

notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, printr-o inițiativă a 

membrilor Comisiei. 

 

 

                                          Preșșșședinte 

 

 deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: consilier Laurențiu Gheorghiu  
 
 


