
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

  

 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţelor comisiei din 20 și 21 și 21 și 21 și 21 februarie 2018 

 

Pe data de 20 februarie 2018, Comisia pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale a organizat împreună cu 

Partida Romilor “Pro-Europa”, Federația Democrată a Romilor, Agenția 

Națională pentru Romi și Centrul Național de Cultură a Romilor – 

Romano Kher, o ședință la sala Nicolae Bălcescu, pentru comemorarea 

”Dezrobirii juridice și socio-economice a romilor la 100 de ani de la 

Marea Unire”. Cu acest prilej, romii din România au comemorat 162 de 

ani de la adoptarea legii pentru dezrobirea romilor, robie care a durat 

aproape 500 ani.  

    Ziua de 20 februarie a fost declarată - prin adoptarea Legii 

nr.28/2011 - de către Parlamentul României ca zi de comemorare a 
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dezrobirii romilor, pentru marcarea datei de 20 februarie 1856 - la care 

domnitorul din Țara Românească, de la acea vreme,  Barbu Dimitrie 

Știrbei, a promulgat "Legiuirea pentru emanciparea tuturor romilor din 

Principatul Țării Românești ". 

La eveniment au participat - din rândul parlamentarilor - următorii: 

dl deputat Varujan Vosganian, dna deputat Mirela Furtună, dl deputat 

Zisopol Dragoș, dna deputat Adriana Săftoiu, dl deputat Eugen Tomac și 

alți președinți ai comisiilor permanente din Camera Deputaților, cum ar 

fi: doamna deputat Camelia Gavrilă, președinta Comisiei de învățământ, 

tineret și sport, dna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, președinta Comisiei 

pentru egalitate pentru femei și bărbați, dl. deputat Adrian Solomon, 

președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială. Au mai 

participat - pentru marcarea momentului istoric al dezrobirii - domnul 

consilier prezidențial Sergiu Nistor din partea Administrației 

Prezidențiale, reprezentanți ai Guvernului României, ai ambasadelor și 

ai organizațiilor neguvernamentale ce au ca domeniu de activitate 

respectarea drepturilor omului. 

În acest context, Doamna Viorica Dăncilă, Primul Ministru al 

României, a transmis un mesaj pentru minoritatea romilor din România 

prin intermediul doamnei consilier de stat, Dana Varga. 

Domnul deputat Daniel Vasile, vicepreședintele Comisiei pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, care a fost 

și moderatorul evenimentului, a menționat în discursul său, printre 

altele, următoarele: 
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”Avem nevoie de astfel de gesturi, ca să ne împăcăm cu trecutul, 

cu istoria, cu momentele nefaste ale poporului din care cu toții facem 

parte, pentru a construi împreună pentru viitor .  

Îmi exprim ingrijorarea pentru faptul că excluderea socială a 

romilor, discriminarea atârnă încă mai greu decât orice inițiativă de 

integrare a romilor, implementată în decursul celor 162 de ani de la 

dezrobire. Constat că marginalizarea și excluderea socială a romilor, 

timp de 162 de ani, au creat un important decalaj socio-economic între 

populația majoritară și minoritatea romilor, generând o așa-numită 

“cultură a sărăciei”. 

Ideea că nu se poate face nimic, că avem de a face cu o problemă 

adânc înrădăcinată, de mentalitate, de neschimbat, este o idee falsă; 

avem nevoie de o clasă politică responsabilă, de cetățeni responsabili, 

care să transpună în practică măsuri destinate coeziunii sociale.” 

Domnia sa a încheiat ședința de comemorare cu următoarele: 

“Trebuie să subliniez pentru toți actorii scenei sociale și politice că 

problemele romilor din România nu sunt numai ale romilor, ci ale 

noastre - ale politicienilor și ale tuturor românilor”. 

 

Pe data de 21 februarie 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 privind internshipul (PLx 6/2018). 
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2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 578/2017). 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 

pentru sancţionarea faptelor de încăcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi lini ştii publice (PLx 16/2018). 

4.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare (PLx 17/2018). 

5.  Proiect de Lege privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-

Catolic din Bucureşti (PLx 18/2018). 

6. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat (PLx 22/2018). 

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 

privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale (PLx 

23/2018). 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(5) al 

art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (PLx 26/2018). 

9. Diverse 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 11 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, 
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Gabriel Petrea, Ionuţ-Marian Stroe și George Ionescu. A absentat 

motivat dl deputat Kulcsár-Terza József-György, care se afla în 

concediu, precum și deputat Radu Costin Vasilică – aflat în concediu 

medical. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein, 

preşedintele comisiei. 

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

punctul 1 de pe ordinea de zi - dna Gabriela Nicu - consilier juridic din 

cadrul Ministerului Muncii Justiției Sociale, iar pentru dezbaterea 

punctului 5 a participat, din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, 

dl Director Florin Frunză. 

A mai participat în calitate de inițiator, pentru propunerea 

legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi,  dna deputat Cristina-Ionela 

Iurișniți din Grupul parlamentar al USR. 

Proiectul de lege de la punctul 1 a primit aviz negativ cu majoritate 

de voturi 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra acesteia, dna deputat Iurișniți a ținut 

să evidențieze – în cuvântul său de susținere a propriei inițiative 

legislative – că este vorba de a ajuta Ministerul Educației să transforme 

educația pentru sănătate a elevilor dintr-o disciplină opțională, care nu 

apare între orele de curs ale elevilor, într-o disciplină opțională care să 

fie prinsă în trunchiul comun al materiilor, întocmai ca orele de religie. 
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Aceasta este necesar - în opinia dânsei - întrucât trebuie făcută educația 

pentru igienă a copiilor din ciclul primar, precum și educația pentru 

sănătate și reproducere a elevilor mari, România fiind – din nefericire – 

pe primul loc în Europa pentru cele mai multe mame minore raportat la 

populație. 

Dl deputat Ibram a cerut lămuriri inițiatoarei în legătură cu 

posibilitatea de a se preveni ca, în ciclul primar, să se facă - din cauza 

impreciziei viitoarei legi - “ ore de educație sexuală”.  

În replică, dna deputat Cristina Iurișniți a spus că aceasta 

posibilitate este exclusă. Și ceilalți membri ai Comisiei, care au mai luat 

cuvântul, și-au exprimat sprijinul pentru avizarea propunerii legislative 

în dezbatere, de la punctul 2. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a primit aviz negativ cu majoritate 

de voturi. 

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

voturi - avizarea favorabilă a propunerii legislative cu un amendament 

de redactare. 

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

voturi - avizarea favorabilă  a proiectului de lege . 

Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost avizată negativ, cu 

unanimitate de voturi. 

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 9 - Diverse - au fost prezentate membrilor Comisiei, 

spre informare, un material din partea Grupului Român al Uniunii 

Interparlamentare, precum și un material din partea Organizației pentru 

Apărarea Drepturilor Omului. 

 

 

 

                                          Preșșșședinte 

 

 deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: consilier Laurențiu Gheorghiu  
 
 


