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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
 
                                                         SINTEZA             
 

lucrărilor comisiei din data de 4 decembrie 2018 
 

 
Pe data de 4 decembrie 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 Legii 

nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-

cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 

Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 

administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 

agricolă şi înfiin ţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi 

completările ulterioare (PLx 704/2018). 

2.  Propunere legislativă pentru protecţia minorilor şi a tinerilor aflaţi 

în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administraţia Statului (PLx 

705/2018).  

3.  Propunere legislativă privind încurajarea efectuării studiilor 

superioare în limba română (PLx 653/2018). 

4. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 

Institutului Român pentru Drepturile Omului  (PLx 415/2018). 

5. Diverse: Întâlnire cu specialişti ai Ministerului Afacerilor Interne. 
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La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi din 

numărul total de 18. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Petre-Florin Manole, Vlad 

Sergiu Cosmin, Gabriel Petrea, Elena Hărătău, Ana Adriana Săftoiu, 

Cătălin-Ioan Nechifor, Mircea-Titus Dobre, Kulcsár-Terza József-György, 

Elvira Şarapatin, Gabriela-Maria Podaşcă, Mihaela Huncă și Benkö Erika. 

Au absentat următorii deputați neafiliați: dna deputat Marilena-

Emilia Meiroşu, dl deputat Nicolae Bănicioiu, precum și dl deputat Alin 

Vasile Văcaru. 

 

La şedinţă a participat, din partea Guvernului, pentru punctul 1 al 

ordinii de zi - dna Elena Filip, Șef serviciu la Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 

La şedinţă a mai participat, pentru inițiativa legislativă de la punctul 

4 - din partea Institutului Român pentru Drepturile Omului - dl Adrian 

Bulgaru, în calitate de director. 

De asemenea, au participat, pentru punctul 5 al ordinii de zi, 

următorii domni din partea Guvernului: Lucian Marin - Directorul 

Direcției juridice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, 

Gabriel Roșca - consilier la IGPR din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, Iulian Iordache și Victor Lamba - consilieri la Inspectoratul 

General al Jandarmeriei Române. 

A mai participat, în calitate de inițiator pentru inițiativa legislativă de 

la punctul 3, dl deputat Marius Sorin-Ovidiu Bota. 

Proiectul de lege de la punctul 1, cu care comisia a fost sesizată în 

fond, a fost amânat, prin votul unanim al deputaților prezenți, în contextul 
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în care a luat cuvântul dna Elena Filip - Șef serviciu la Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care a spus că ministerul său nu susține 

respectivul proiect și că o inițiativă legislativă similară se află în procedură 

parlamentară la Senat, care are o formă mai adecvată. 

Și propunerea legislativă de la punctul 2 - aflată-n dezbatere pentru 

raport - a fost amânată, cu unanimitate de voturi, deputații considerând că 

este bine să fie primite avizele de la comisiile permanente sesizate pentru 

aviz, care nu au fost date până la data ședinței. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 3, a luat cuvântul dl 

deputat Marius Sorin-Ovidiu Bota, în calitate de inițiator, care a subliniat 

că propunerea sa vine să rezolve problema tinerilor care devin studenți și 

provin din familii de români emigrați anterior în străinătate, în sensul ca 

aceștia să poată opta pentru secția cu predare în limba română, cu aceeași 

taxă ca și studenții din România, mai ales că unele universități, cum ar fi 

Universitatea București oferă deja această posibilitate, prin regulamentul 

intern de funcționare, adoptat conform autonomiei universitare. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, inițiativa legislativă a 

fost avizată favorabil de către deputații comisiei, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, cu care 

comisia a fost sesizată pe fond împreună cu Comisia juridică, de disciplină 

și imunități, deputații din cele două comisii au votat în unanimitate de 

voturi pentru un raport de adoptare, cu unele amendamente de redactare, 

față de forma supusă dezbaterii. În acest context, a luat cuvântul dl Adrian 

Bulgaru, Directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului care a 

solicitat punerea în acord a terminologiei din inițiativa legislativă cu 

viitoarea lege a salarizării, pe considerentul că, actualmente, în cadrul 

institutului funcționează și persoane încadrate anterior ca “personal 
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auxiliar”, care nu se va mai regăsi în organigrama institutului. Prin 

promovarea inițiativei legislative în discuție, institutul ar urma să aibă doar 

personal asimilat funcționarilor parlamentari și personal încadrat ca 

“personal contractual”. Deputații prezenți au votat - cu unanimitate - 

cuvenita modificare a textului inițial, pentru a se evita confuziile în 

aplicarea legii salarizării.  

La punctul 5, deputații prezenți - dintre care o parte au devenit 

coautori la inițiativa legislativă a dnei deputat Marilena-Emilia Meiroşu, ce 

viza înăsprirea dispozițiilor din Codul penal referitoare la portul și uzul de 

arme albe - au discutat cu invitații din partea Ministerului Afacerilor 

Interne, în vederea îmbunătățirii respectivei inițiative legislative. 

Astfel, dl Lucian Marin, Directorul Direcției juridice din cadrul 

Inspectoratului General al Poliției Române, a afirmat că, din punctul lor de 

vedere, o înăsprire a legii care să prevină comiterea de infracțiuni cu 

violență este binevenită, cu condiția să întrunească cerința 

constituționalității și să nu încalce alte drepturi cetățenești. 

                                                                     

   

             Președinte 

 

                                  deputat Ibram Iusein 

 

         

 

 Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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