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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 13 martie 2018 
 
 

Pe data de 13 martie 2018 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care s-a 

desfășurat în 2 părți. Astfel, prima parte a ședinței a avut loc împreună 

cu Comisia omoloagă de la Senat, cu Comisia juridică, de disciplină și 

imunități din Camera Deputaților și omoloaga sa din Senat, precum și 

cu Comisiile pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați din 

Parlament. Ședința comună a avut pe ordinea de zi: 

1. Audierea candidaţilor pentru ocuparea unui post vacant în 

Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării. 

2. Raportul de activitate pe anul 2013 al Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării (R13/2014).    

3. Raportul de activitate pe anul 2014 al Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării (R21/2015).    

4. Raportul de activitate pe anul 2015 al Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării (R21/2017).       

5. Raportul de activitate pe anul 2016 al Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării (R12/2017).         
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La primul punct a avut loc audierea următorilor şapte candidaţi 

pentru ocuparea unui post vacant în Colegiul Director al Consiliului 

Naţional pentru Combaterea Discriminării: Theodora Bertzi, Lavrin-

Ioan Covaci, Maria Moţa, Clement Negruţ, Nicolae Valentin Cioan, 

Dragoş Tiberiu Niţă și Dan Tănasă. 

 

Plenul Comisiilor juridice, al Comisiilor pentru drepturile omului și 

al Comisiilor pentru egalitate de șanse din Camera Deputaților și Senat 

- reunite în ședință comună - a decis să dea un vot în bloc asupra 

admiterii candidaturilor celor șapte candidați, urmând ca plenul reunit 

ale celor două Camere ale Parlamentului să decidă asupra celui care va 

ocupa postul vacant. S-a luat act de faptul că organizația APADOR-CH 

a depus o contestație împotriva a doi dintre candidați, care nu aveau 

dosarele complete, conform legii. Membrii Comisiilor reunite au 

acceptat, totuși să hotărască asupra lor, sub rezerva completării acestora 

până la dezbaterea candidaturilor în plenul reunit al celor 2 Camere ale 

Parlamentului. 

Parlamentarii din opoziție au dorit să adreseze, totuși, câteva 

întrebări candidaților, dar solicitarea a fost respinsă de plenul 

Comisiilor reunite, fiind deja decisă anterior prin vot procedura 

audierii.    

Dl senator Șerban Nicolae a ținut să atragă atenția asupra faptului că 

- potrivit art.23 alin.(4) din OUG nr.137/2000 republicată cu 

modificările și completările ulterioare - trebuie ca plenul Comisiilor 

reunite să țină seama de faptul că este necesar ca minimum două treimi 

- din cei nouă membri ai Consiliului Director al C.N.C.D. - să aibă 

studii juridice. 
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În consecință, s-a trecut la vot și parlamentarii din cele șase Comisii 

reunite au decis cu majoritate să admită toate candidaturile, urmând ca 

plenul să decidă asupra celui ales pentru ocuparea postului vacant. 

În continuarea ședinței comune, plenul celor șase Comisii reunite a 

luat în dezbatere Rapoartele de activitate ale C.N.C.D. pe anii 2013, 

2014, 2015 și 2016. Întrucât membrii Comisiei juridice a Senatului au 

motivat că nu au avut la dispoziție respectivele documente, celelalte 

cinci Comisii au decis - cu majoritate de voturi - să dea câte un raport 

preliminar de adoptare al fiecăruia dintre rapoartele menționate, 

urmând apoi ca senatorii din Comisia juridică să se pronunțe și ei 

asupra acestora. 

 

 

Partea a doua ședinței a avut loc în ședință separată și a avut 

următoare ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului 

Poporului, precum şi pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 

8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (PLx 1/2018). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor (PLx 4/2018). 

3. Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului 

Secuiesc (PLx 5/2018). 
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4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.13 

alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PLx 83/2018). 

5.Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare 

pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale în domeniul bancar (PLx 84/2018). 

6. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 

(PLx 85/2018). 

7.  Proiectul Legii manualului şcolar (PLx 86/2018). 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 11 deputaţi din 

numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, 

Petre-Florin Manole, Elvira Şarapatin, Kulcsár-Terza József-György, 

Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu, și George Ionescu. A fost înlocuit 

cu mandat dl deputat Ionuţ-Marian Stroe de dl deputat Costel Alexe. 

A absentat dna deputat Benkö Erika, precum și dl deputat Radu 

Costin Vasilică - aflat în concediu medical. 

 

La şedinţa desfăşurată în cadrul comisiei au fost prezenţi - pentru 

punctul 1 al ordinii de zi - Avocatul Poporului, dl Victor Ciorbea, 

însoțit de doamnele Ecaterina Mirea - Șef serviciu și Emma Turtoi - Șef 

birou în cadrul aceleiași instituții. 

Au mai participat la ședință următorii reprezentanți ai ministerelor, 

din partea Guvernului: pentru punctul 7 - dna Maria Mihaela Nistor, 
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Director general al Editurii Didactice și Pedagogice, din partea 

Ministerului Educației Naționale, pentru punctul 2 al ordinii de zi - dna 

Gabriela Coman - Preşedintele Autorităţii Naţionale Pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi Adopţie din subordinea Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, iar pentru punctul 4, au participat dna Carmen-Elena 

Tatu - Director juridic în Ministerul Turismului și dna Paula 

Pârvănescu - Secretar de stat în cadrul Ministerului pentru mediul de 

afaceri, comerț și antreprenoriat. A mai participat și dna Georgiana 

Muscu - din partea Patronatului Creditului Instituțiilor Financiare 

Nebancare - pentru punctele 5 și 6 ale ordinii de zi. 

 

La primul punct al ordinii de zi, deputaţii au audiat opinia 

Avocatului Poporului asupra oportunității promovării ini țiativei 

legislative. În cuvântul său dl Victor Ciorbea a evidențiat că această 

propunere legislativă este binevenită, în condițiile în care Legea nr.9 

din 5 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul 

Poporului are, în cuprinsul său o parte dintre prevederile inițiativei 

legislative în dezbatere, dar nu pe toate. În acest sens, domnia sa a 

evidențiat că este absolut necesar, în context, ca instituția sa să 

dobândească dreptul de vot în organismele internaționale pentru 

protecția drepturilor omului, potrivit Principiilor referitoare la Statutul 

Instituțiilor Naționale (Principiile de la Paris) care au fost adoptate prin 

Rezoluția Adunării Generale nr. 48/134 din 20 decembrie 1993; după 

promulgarea actului normativ privind modificarea Legii nr. 35/1997, 

care se află, actualmente, la Senat, domnia sa va face demersuri privind 

acreditarea instituției sale de către Înaltul Comisariat al ONU pentru 
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drepturile omului, astfel încât România, în sfârșit, să aibă o instituție de 

categoria A, care îndeplinește toate criteriile de la Paris și poate să se 

prezinte și la Geneva și la ONU să susțină punctul de vedere, pentru că 

acum suntem, singura țară din UE care are doar o instituție cu un 

“statut C”, care nu poate lua cuvântul și nu are drept de vot în aceste 

organisme internaționale. 

În consecință, deputații prezenți au decis la primul punct al ordinii 

de zi - cu majoritate de voturi - avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. 

La punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii au hotărât - cu unanimitate de 

voturi - avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

La propunerea legislativă de la punctul 3, membrii Comisiei au 

hotărât - cu unanimitate de voturi - amânarea dezbaterii ini țiativei 

legislative pentru două săptămâni. 

La propunerea legislativă de la punctul 4, membrii Comisiei au 

decis - cu majoritate de voturi - avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. La acest punct reprezentanta Ministerului Turismului a spus 

că acest minister nu susține inițiativa legislativă, în schimb 

reprezentanta Ministerului pentru mediul de afaceri, comerț și 

antreprenoriat a declarat că ministerul său susține respectiva propunere 

legislativă. 

La proiectul de lege de la punctul 5, membrii Comisiei au decis - cu 

majoritatea de voturi - avizarea favorabilă a acestuia. 

La proiectul de lege de la punctul 6, membrii Comisiei au decis - cu 

majoritate de voturi - avizarea favorabilă a acestuia. 

La proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, reprezentanta 

M.E.N. a afirmat că ministerul său susține acest proiect de lege al 
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Guvernului, care are meritul, printre altele, că declară manualul școlar 

“bun de interes public” și introduce și criterii de evaluare pentru 

manualele alternative. Luând cuvântul în cadrul dezbaterilor, dna 

deputat Adriana Săftoiu a declarat că ar trebui ca legea să prevadă 

revizuirea și actualizarea manualelor la fiecare patru ani și că criteriile 

de evaluare a unui manual pentru introducere în școli nu sunt clare. 

În finalul dezbaterilor, deputaţii au hotărât - cu majoritate de voturi - 

acordarea unui aviz favorabil asupra proiectului de lege. 

 

 
                                                Președinte 

 

 deputat Ibram Iusein 

 

 

       Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu  
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