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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

 

SINTEZA 

       lucrărilor comisiei din data de 6 februarie 2018 

 

Pe data de 6 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 constituirea unui monument comemorativ 

dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în Primul 

Război Mondial (PLx 603/2017). 

2.  Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 441/2017). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi 

(PLx 442/2017). 
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4.  Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 

completările şi modificările ulterioare (PLx 446/2017). 

5.  Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PLx 447/2017). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative (PLx 

448/2017). 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români (PLx 575/2017). 

8.  Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune (PLx 576/2017). 

9. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) şi a 

articolului 105 (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 

462/2017). 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul educaţiei şi sportului (PLx 463/2017). 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

adiovizualului nr.504/2002 (PLx 465/2017). 

12.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PLx 584/2017). 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri (PLx 585/2017). 
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14. Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru 

stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi 

industria alimentară (PLx 586/2017). 

15.  Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea 

nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative 

de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 

(PLx 589/2017). 

16. Propunere legislativă privind înseminarea artificială umană şi 

sporirea natalităţii (PLx 591/2017). 

17. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 

privind Codul muncii (PLx 601/2017). 

18. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for ţei de 

muncă (PLx 602/2017). 

19. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 

605/2017). 

20. 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 și 

Kulcsár-Terza József-György, George Ionescu și Gabriel Petrea. A 
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absentat: dl deputat Ionuţ-Marian Stroe - din Grupul parlamentar al 

PNL. 

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

primul punct al ordinii de zi - dl Alexandru Pugna, Secretar de stat la 

Ministerul Culturii și Identității Naționale, însoșit de dl Corneliu Victor 

Frimu, consilier în cadrul aceluiași Minister și dl Nicolae Nasta - 

Secretar de stat la Ministerul Apărării Nașionale; iar la celelalte puncte de 

pe ordinea de zi - dl Comisar-șef de Poliție, Cătălin-Aurel Giulescu  

Director al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date din cadrul Ministerului de Interne și dna Oana Bucur 

consilier juridic din cadrul Ministerului Justiției, precum și dl Tănase 

Voicu –  consilier superior în cadrul Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 

Primul punct al ordinii de zi a fost dezbătut împreună cu Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranșă nașională, iar celelalte au 

fost dezbătute în ședinșa separată a Comisiei. 

La proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, pentru care 

Comisia a fost sesizată pentru raport comun cu Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranșă nașională, deputaţii au decis - cu 

unanimitate de voturi și 1 abținere - adoptarea proiectului de lege, într-o 

formă amendată, cu câteva amendamente de redactare. A luat cuvântul 

inișiatorul, dl deputat Silviu Vexler  - care a arătat că adoptarea acestei 

inișiative legislative ar fi o recunoaștere simbolică a actelor de bravură 

ale cetășenilor români de etnie evreiască, care s-au jertfit pentru România 

în timpul Primului Război Mondial, în condișiile în care - la acel moment 
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- doar o cincime dintre evreii care trăiau pe teritoriul României aveau și 

cetășenia română! În susșinerea adoptării proiectului de lege aflat în 

dezbatere, a intervenit și dl deputat Ibram Iusein care a reliefat că - pentru 

apărarea șării în care trăiau - atât evreii, cât și celelalte etnii și-au dat 

tributul lor de sânge și că merită, din acest motiv, să fie comemorate, 

alături de românii care au murit pentru apărarea pământului României. 

Reprezentanșii Guvernului, dl Alexandru Pugna, Secretar de stat la 

Ministerul Culturii și Identității Naționale și dl Nicolae Nasta - Secretar 

de stat la Ministerul Apărării Nașionale au declarat că cele două ministere 

-responsabile de aplicarea viitoarei legi – susșin, din partea Guvernului, 

adoptarea acesteia. Apoi, dl deputat Ibram Iusein – care a condus ședinșa 

– a supus aprobării membrilor Comisiilor reunite textele amendamentelor 

de redactare la textul inișial al Senatului provenite atât de la inișiator, cât 

și de la ministerele care vor răspunde de aplicarea viitoarei legi. Toate 

amendamentele, cât și proiectul de lege, în ansamblul său, au fost votate 

cu unanimitatea celor prezenși. 

 

Propunerile legislative de la punctele 2 și 3 au fost avizate negativ, 

cu majoritate de voturi. 

La punctele 4 și 5 ale ordinii de zi, deputaţii au decis - cu majoritate 

de voturi - avizarea favorabilă a inițiativelor legislative. 

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

majoritate de voturi. 

Proiectele de lege de la punctele 7 și 8 au primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă de la punctul 9 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Și propunerea legislativă de la punctul 10 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. În susșinerea votării favorabile a intervenit dna 

deputat șarapatin, care a arătat că, în statele europene dezvoltate, sportul 

și educașia fizică se bucură de atenșia cuvenită din partea legiuitorului 

și a autoritășilor de resort. Domnia sa a mai reliefat, că - tributari unei 

concepșii eronate - mulși părinși își scutesc, după 1990, copiii de orele 

de sport, ceea ce a determinat, în ultimii ani, conform statisticilor, ca 60% 

dintre copiii și adolescenșii români să aibă probleme mari cu sănătatea, 

din cauza obezitășii. 

Propunerea legislativă de la punctul 11 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Pentru proiectul de lege de la punctul 12 al ordinii de zi, deputații 

au hotărât acordarea unui aviz favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 13 a primit aviz negativ cu majoritate 

de voturi. 

Proiectele de lege de la punctele 14 și 15 au primit aviz favorabil 

cu unanimitate de voturi. 

Propunerile legislative de la punctele 16 și 17 au fost avizate 

negativ, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 18 a primit aviz negativ cu majoritate 

de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 19 a fost avizată negativ cu 

unanimitate de voturi. 
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La punctul “Diverse” al ordinii de zi, a fost prezentată membrilor 

Comisiei scrisoarea domnului Victor Negrescu, Ministrul delegat pentru 

Afaceri Europene, referitoare la noua versiune a tematicilor de interes ale 

președinșiei României la Consiliul Uniunii Europene. 

 

                                          Preșșșședinte 

 

 deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: consilier Laurențiu Gheorghiu  


