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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 12 iunie 2018 
 

 
Pe data de 12 iunie 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 instituirea Zilei Limbii Elene (PLx 

355/2018). 

2.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (PLx 

1352/2018). 

3.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PLx 

357/2018).   

4.  Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară 

(PLx 362/2018).   

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.320 alin. (1) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 363/2018). 

6.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
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Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente (PLx 366/2018). 

7.  Diverse - întâlnire cu dl Adrian Bulgaru - directorul Institutului 

Român pentru Drepturile Omului. 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 10 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, Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu, 

Benkö Erika și Cătălin-Ioan Nechifor. 

Au absentat: dl deputat Kulcsár-Terza József-György - din Grupul 

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

parlamentar al PSD.  

 

La şedinţa desfăşurată în cadrul comisiei au fost prezenţi următorii 

reprezentanţi din partea Guvernului: dl Gheorghe Popa - Secretar de stat  la 

Ministerul  Culturii și Identității Naționale,  însoțit de dl Corneliu Frimu - 

consilier la același minister - pentru punctul 1 al ordinii de zi și dna 

Monaliza Cârstea - Secretar general al Agenției Naționale pentru Egalitatea 

de Șanse, împreună cu dl George Dumitrescu, consilier juridic la A.N.E.S. - 

pentru punctul 3 al ordinii de zi. Au mai participat, de asemenea: dl Vajda 

Zsombor - Vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente, împreună 

cu dl Cristian Leahu - Șef departament în cadrul A.E.P. - care au susținut 

punctul de vedere al Guvernului la inițiativa legislativă de la punctul 6 al 

ordinii de zi, precum și dl Adrian Bulgaru - directorul Institutului Român 

pentru Drepturile Omului - pentru punctul 7 al ordinii de zi. 
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 Au mai participat, de asemenea, în calitate de inițiatori: dl deputat 

Dragoș-Gabriel Zisopol - pentru punctul 1 al ordinii de zi, dl deputat 

Lucian-Eduard Simion pentru inițiativa legislativă de la punctul 4 al ordinii 

de zi și dl senator Cristian Ghica pentru punctul 5 al ordinii de zi. 

 

La proiectul de lege de la punctul 1, a luat cuvântul dl deputat Dragoș 

Gabriel Zisopol, reprezentantul în Parlament al Uniunii Elene din România, 

care a subliniat - în susținerea inițiativei legislative sale - necesitatea 

prezervării limbii, tradițiilor și culturii minorității elenilor care trăiesc în 

România și care a solicitat membrilor Comisiei un vot favorabil. A 

intervenit apoi, în dezbatere, reprezentantul Ministerului Culturii și 

Identității Naționale, dl Gheorghe Popa - care a declarat că Guvernul susține 

inițiativa legislativă, în spiritul protejării identității culturale și lingvistice a 

tuturor minorităților naționale din România și că sărbătorirea limbii elene, 

prin lege, se înscrie în rândul altor legi cu obiect similar pentru celelalte 

minorități din România. Ca urmare, deputații prezenți au decis - cu 

unanimitate de voturi - adoptarea unui raport favorabil pentru proiectul de 

lege în dezbatere pe fond. 

Pentru propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, deputații 

au decis - cu majoritate de voturi - acordarea unui aviz negativ, întrucât 

sediul materiei pentru intervenția legislativă a inițiatorilor a fost ales greșit. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil, cu unanimitate 

de voturi, după ce dl deputat Lucian-Eduard Simion a solicitat Comisiei - în 

calitate de inițiator - un vot favorabil, arătând că introducerea categoriei de 
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“medic comunitar”, între categoriile de personal medical din cadrul 

centrelor comunitare, va permite populației din localitățile izolate să 

beneficieze de asistență medicală, urmând ca medicii respectivi să fie 

angajați direct de primăriile acelor unități administrativ-teritoriale, dar să fie 

plătiți din bugetul Ministerului Sănătății. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil de către 

membrii Comisiei, cu majoritate de voturi, după luarea de cuvânt a 

inițiatorului - dl senator Cristian Ghica - care a arătat, în susținerea 

propunerii sale, că - în legislația actuală - spitalele se îndreaptă, în mod 

injust, împotriva pacienților care au suportat îngrijirile medicale, din cauză 

că au fost victimele unui accident de circulație cu autor necunoscut, numai 

pentru că nu-și pot recupera cheltuielile de la autorul necunoscut. 

La dezbaterile asupra propunerii legislative de la punctul 6, în urma 

intervenției vicepreședintelui A.E.P., care a spus că instituția pe care o 

conduce nu susține inițiativa legislativă, aceasta a primit un aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 

La punctul 7 al ordinii de zi, deputaţii au luat în discuție solicitarea 

venită din partea directorului I.R.D.O., dl Adrian Bulgaru, de a se modifica 

legea de funcționare a institutului pe care-l conduce, care - datând din 1991 

- nu corespunde “Principiilor de la Paris” (Principiile referitoare la 

instituțiile naționale”) - pentru drepturile omului, ce au fost adoptate prin 

Rezoluția Adunării Generale nr. 48/134 din 20 decembrie 1993 - ceea ce a 

împiedicat I.R.D.O. să obțină acreditarea O.N.U. pentru instituțiile din 

rețeaua instituțională internațională pentru protecția drepturilor omului. 

Domnia sa a spus că va prezenta Comisiei o serie de sugestii legislative în 

acest sens. Dl deputat Ibram Iusein, președintele Comisiei a declarat, în 
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numele Comisiei, că demersul solicitat se bucură de sprijinul tuturor 

membrilor din Comisie și că, în ședințele viitoare, se vor lua în dezbatere 

propunerile respective de amendare a Legii nr.9/1991, urmând ca - pe baza 

acestora - membrii Comisiei să promoveze, în nume colectiv, o inițiativă 

legislativă care să rezolve problemele ridicate de directorul I.R.D.O.. 

 

Președinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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