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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 12 septembrie 2018 
 

Pe data de 12 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 

Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind 

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (PLx 356/2018). 

2.  Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din 

Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte 

concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome 

cu specific deosebit şi din unităţile bugetare (PLx 401/2018). 

3. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 

articolelor 9 şi 101 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 

348/2018).   

4.   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale PLx 349/2018). 
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5.  Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya 

privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă 

a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 

29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New 

York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 

1992 la Rio de Janeiro (PLx 411/2018).   

6.  Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri (PLx 421/2018). 

7.   Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale 

funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene (PLx 425/2018). 

8.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în materie electorală (PLx 427/2018). 

9.  Proiect de Lege pentru completarea art. 33 din Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice (PLx 428/2018). 

10.   Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer 

medical, precum şi înfiin ţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului 

Bioinginerilor din România (PLx 437/2018). 

11.   Propunere legislativă privind completarea şi modificarea 

art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 

şi stimularea ocupării for ţei de muncă (PLx 440/2018) 

12.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru 

nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice (PLx 441/2018). 
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13.    Propunere legislativă pentru modificarea Art.II lit. e) din 

Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 

152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 

fiscal-bugetare (PLx 442/2018). 

14.  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal (PLx 443/2018). 

15.  Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru 

nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice (PLx 444/2018). 

16.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare (PLx 445/2018). 

17.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi 

completările ulterioar (PLx 446/2018). 

 

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, Kulcsár-Terza József-György, Cătălin-

Ioan Nechifor, Mircea-Titus Dobre și Marilena-Emilia Meiroşu. Au 

absentat dl deputat Radu Costin Vasilică - din Grupul parlamentar al 
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PSD, precum și dna deputat Gabriela-Maria Podașcă și dl deputat 

Nicolae Bănicioiu - neafiliați. 

 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 - dna Monaliza Cârstea, Secretar general la Autoritatea 

Națională pentru Egalitatea de Șanse pentru Femei și Bărbați; la 

punctul 6 - dna Mihaela Peea, consilier juridic la Ministerul Afacerilor 

Interne; la punctul 8 - dl Vajda Zsombor, Vicepreședintele Autorității 

Electorale Permanente, care a fost însoțit de dna Denisa Marcu,  

director în cadrul aceleiași instituții. 

Au mai fost prezenți și următorii invitați din partea Guvernului: 

pentru punctul 9 a participat dl Florin Bucur - consilier la Ministerul 

Apărării Naționale, iar pentru punctul 17 al ordinii de zi a participat 

dna Monica Enescu - consilier la Ministerul Finanțelor Publice. 

 

La primul punct al ordinii de zi, deputaţii au votat, în 

unanimitate, pentru un raport de adoptare al propunerii legislative, 

după ce dna Monaliza Cârstea, Secretar general la Autoritatea 

Națională pentru Egalitatea de Șanse pentru Femei și Bărbați, a 

solicitat acordarea unui vot favorabil de adoptare. 

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

deputații au decis - cu unanimitate de voturi - la propunerea dlui 

deputat Cătălin-Ioan Nechifor, amânarea pentru ședința următoare, la 

care să participe și un reprezentant din partea Guvernului. 
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Inițiativa legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi a primit aviz 

negativ, cu majoritate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative de la punctul 

4, a intervenit dna deputat Marilena-Emilia Meiroşu, care a propus să 

se acorde pentru studenții care sunt cazuri sociale deosebite, un minim 

majorat la 10 locuri fără examen, pentru admiterea în universitățile de 

stat, întrucât Guvernul nu dă bani în plus, iar un număr mai mare ar 

pune presiune pe bugetul universităților. Față de acestea, dna deputat 

Tamara Ciofu a subliniat că cifra maximă de 2% din numărul total de 

locuri, prevăzută în inițiativa legislativă, pentru locurile acordate fără 

examen, este bună, pentru că acei studenți care acced fără examen și 

nu învață se vor exclude singuri din primul an. A luat cuvântul și dl 

deputat Daniel Vasile, care a subliniat că cifrele din inițiativa în 

dezbatere sunt acceptabile. Pentru a pune capăt controversei asupra 

numărului de locuri acordate fără examen în învățământul superior, 

Președintele Comisiei, dl deputat Ibram  Iusein, a propus ca membrii 

Comisiei să dea - din punctul de vedere al drepturilor omului - un aviz 

favorabil, lăsând detaliile în seama comisiei sesizate în fond. Membrii 

Comisiei au acordat, în final, un aviz favorabil, cu majoritate de voturi 

acestei propuneri legislative. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil, prin 

votul unanim al membrilor Comisiei.  

Și la proiectul de lege de la punctul 6, membrii Comisiei au 

acordat un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, după ce a 

intervenit în susținerea proiectului și reprezentantul Ministerului 

Afacerilor Interne, dna Mihaela Peea. 
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La dezbaterile asupra proiectului de lege de la punctul 7 al 

ordinii de zi, deputații au decis - cu unanimitate de voturi - avizarea 

favorabilă. 

Proiectul de lege de la punctul 8 a fost avizat favorabil, prin 

votul majorității membrilor Comisiei. În cadrul dezbaterilor asupra 

acestui punct, a intervenit dl Vajda Zsombor, Vicepreședintele 

Autorității Electorale Permanente, care a evidențiat că - prin proiectul 

de lege - s-a realizat o armonizare cu principii si bune practici din alte 

state europene, de natură - pe de o parte - să împiedice frauda 

electorală atât la alegerile pentru Parlamentul european, cât și alegerile 

prezidențiale, iar - pe de altă parte - să asigure un acces mai echitabil 

al candidaților, în care criteriul financiar să nu constituie un 

impediment pentru aceștia. 

Și la proiectul de lege de la punctul 9, membrii Comisiei au 

acordat un aviz favorabil, cu majoritate de voturi, după ce dl Florin 

Bucur - consilier la Ministerul Apărării Naționale - a luat cuvântul în 

susținerea avizării proiectului de lege în discuție. 

La proiectul de lege de la punctul 10, membrii Comisiei au 

acordat un aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 11 a fost avizată favorabil 

de către membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

Și la propunerea legislativă de la punctul 12, membrii Comisiei 

au acordat un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

Inițiativa legislativă de la punctul 13 al ordinii de zi a primit 

aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 
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Propunerea legislativă de la punctul 14 al ordinii de zi a primit 

aviz favorabil cu majoritate de voturi. 

Inițiativele legislative de la punctele 15, 16 și 17 ale ordinii de 

zi au primit aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

La punctul 17 a intervenit în dezbatere dna Monica Enescu - 

consilier la Ministerul Finanțelor Publice, care a evidențiat că 

Guvernul nu susține inițiativa, întrucât ar deschide o “cutie a 

Pandorei” și revendicări similare din partea altor categorii 

profesionale. Față de acestea, dna deputat Adriana Săftoiu a criticat 

poziția reprezentantei Guvernului, subliniind că pentru informaticieni 

se pot acorda scutiri de impozit, dar pentru a sprijini industria de carte 

din România, care a ajuns pe ultimul loc din Europa, nu se poate face 

nimic, în condițiile în care numărul analfabeților funcționali crește 

îngrijorător. 

 

.                                           

Președinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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