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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 25 septembrie 2018 
 

Pe data de 25 septembrie 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 art.261 

din Legea audiovizualului nr.504/2002 (PLx 374/2018). 

2.  Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea 

nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (PLx 471/2018). 

3.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental 

"INVESTEŞTE ÎN TINE" (PLx 474/2018). 

4.   Proiect de Lege pentru completarea menţiunii privind 

transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind 

pensiile facultative (PLx 475/2018). 

5.  Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.25/2014 

privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi 
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pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 

străinilor în România (PLx 479/2018).   

 

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

numărul total de 17. 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, 

Benkö Erika, Cătălin-Ioan Nechifor, Mircea-Titus Dobre și Marilena-

Emilia Meiroşu. Au absentat: dl deputat Kulcsár-Terza József-György - 

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

Grupul parlamentar al PSD și dl deputat Nicolae Bănicioiu - neafiliat. 

 Şedinţa a fost condusă de Preşedintele Comisiei, dl deputat Ibram 

Iusein. 

La şedinţă au participat, din partea Guvernului: la punctul 1 al 

ordinii de zi - Ion Ardeal Ieremia - Secretar de stat la Ministerul Culturii și 

Identității Naționale și dl Radu Ionuț Bălașa - Consilier-Secretar de stat la 

același minister, iar pentru punctul 4 - dl Ion Ghizdeanu - Președintele 

Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. 

Au mai fost prezenți și următorii invitați din partea Guvernului: 

pentru punctul 5 al ordinii de zi: comisar Anca Marin - consilier juridic și, 

respectiv, dl Laurențiu Ioachim - specialist în migrație la Inspectoratul 

General pentru Imigrări, din cadrul Ministerul Afacerilor Interne. 

 

La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 1, deputații au luat 

cuvântul, având opinii diferite asupra promovării acesteia ca lege. Astfel, 

dl deputat Petre-Florin Manole a subliniat că parlamentarii din cadrul 



 

3 
 

Comisiei trebuie să se asigure că este respectat dreptul la libera exprimare 

și că nu este just, în contextul inițiativei legislative, să se impună un 

anumit format în cadrul emisiunilor cu tematică medicală. Față de acestea, 

dl deputat Cătălin-Ioan Nechifor a accentuat că, în egală măsură, membrii 

Comisiei trebuie să vegheze și la respectarea dreptului la informarea 

corectă, fiind - în opinia sa - necesară o dezbatere mai aprofundată asupra 

subiectului. 

A intervenit și dna deputat Ana Adriana Săftoiu care a spus că 

intenția inițiatorilor propunerii legislative a fost bună, dar aceasta ar trebui 

reformulată. 

A luat cuvântul și dl deputat Daniel Vasile, care - pentru a pune 

capăt controversei - a solicitat, colegilor săi, un aviz negativ pentru 

inițiativa în discuție, subliniind că problema supusă reglementării este prea 

delicată, iar soluția normativă aleasă de inițiatori este mult prea generală, 

în acest context. 

La finalul dezbaterii asupra propunerii legislative de la punctul 1 al 

ordinii de zi, membrii Comisiei au acordat un aviz negativ, cu majoritate 

de voturi, după ce a intervenit și dl Ion Ardeal Ieremia - Secretar de stat la 

Ministerul Culturii și Identității Naționale - care a spus că Guvernul, 

potrivit și punctului de vedere asupra inițiativei, lasă decizia 

Parlamentului. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat negativ - cu majoritate 

de voturi - de către deputații Comisiei. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil, prin votul 

majorității membrilor Comisiei. 
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La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 4, membrii Comisiei 

au acordat un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, după ce au ascultat 

intervenția dlui Ion Ghizdeanu - Președintele Comisiei Naționale de 

Strategie și Prognoză în sprijinul votării proiectului de lege. În acest 

context, domnia sa a oferit lămuriri dnei deputat Marilena-Emilia Meiroşu 

- care a întrebat invitatul dacă Guvernul are fondurile necesare pentru 

aplicarea acestei inițiative bune - răspunzându-i că, încă din trimestrul 

ultim al acestui an, tinerii care satisfac condițiile proiectului de lege pot 

beneficia de fonduri. 

Inițiativa legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi a primit aviz 

negativ, cu majoritate de voturi, după ce dna comisar Anca Marin - 

consilier la Inspectoratul General pentru Imigrări, din cadrul Ministerul 

Afacerilor Interne - a luat cuvântul, arătând că Guvernul nu susține 

inițiativa legislativă în discuție. 

 

Președinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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