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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 9 octombrie 2018 
 

Pe data de 9 octombrie 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 dăruirii (PLx 

477/2018). 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii adopţiei nr.273/2004 (PLx 489/2018). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002  (PLx 474/2018). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

articolului 33 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 (PLx 414/2018). 

5.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.87/2018 privind modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2001  (PLx 491/2018).  

6. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea 

străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea 
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unor acte normative privind regimul străinilor în România (PLx 

494/2018).  

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi 

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

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

Cosmin, Petre-Florin Manole, Elvira Şarapatin, Ana Adriana Săftoiu, 

Elena Hărătău, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-György, Cătălin-

Ioan Nechifor, Mircea-Titus Dobre, Gabriela-Maria Podaşcă, 

Marilena-Emilia Meiroşu, Alin Vasile Văcaru și Nicolae Bănicioiu. 

 Au absentat: dl deputat Radu Costin Vasilică și dl deputat 

Gabriel Petrea - din Grupul parlamentar al PSD. 

Şedinţa a fost condusă de Preşedintele Comisiei, dl deputat 

Ibram Iusein. 

La şedinţă au participat, din partea Guvernului: la punctul 2 al 

ordinii de zi, dna Gabriela Coman, Președintele Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA). 

Au mai fost prezenți și următorii invitați din partea Guvernului: 

pentru punctul 6 al ordinii de zi: comisar Anca Marin - consilier 

juridic și, respectiv, dl Laurențiu Ioachim - specialist în migrație la 

Inspectoratul General pentru Imigrări, din cadrul Ministerul 

Afacerilor Interne. 

Au mai participat în calitate de inițiatori ai propunerilor 

legislative: perntru punctul 1 - dl senator Niculae Bădălău și pentru 

punctul 4 - dna deputat Cristina-Ionela Iurișniți. 
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La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 1, a luat 

cuvântul inițiatorul, dl senator Niculae Bădălău, care a cerut, din 

partea colegilor parlamentari, un vot favorabil pentru adoptarea 

inițiativei sale, motivând că - în actualul context tensionat - 

instituirea zilei de 25 septembrie ca “Ziua dăruirii”, în care românii 

să dăruiască și să primească daruri, ar fi de natură să educe societatea 

românească în promovarea valorii omeniei și, în special, pe elevii și 

tinerii din procesul de învățământ. În plus, a adăugat domnia sa, 

aplicarea viitoarei legi nu are impact bugetar. 

La finalul dezbaterii pentru raport asupra inițiativei legislative 

de la punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au decis, cu 

majoritate de voturi și 1 abținere, să adopte proiectul de lege, cu 

unele amendamente de redactare și tehnică legislativă.  

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată negativ - cu 

majoritate de voturi - de către deputații Comisiei, după ce au ascultat 

intervenția dnei Gabriela Coman, Președintele Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, care a afirmat că 

Guvernul nu susține inițiativa legislativă în discuție, deoarece aceasta 

nu reduce timpul de instituționalizare al copiilor adoptabili și 

autoritatea pe care o conduce nu este de acord cu: extinderea 

implicării entităților private în procesul de adopție, care deja au o 

implicare substanțială, cu redefinirea familiei extinse și cu extinderea 

adopțiilor internaționale. Domnia sa a mai arătat că statul român, prin 

instituția pe care o reprezintă, a acordat stimulente financiare pentru 

creșterea adopțiilor la nivel național, în cazul copiilor greu adoptabili 
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și a mărit vârsta de protecție a tinerilor, acordată de stat, de la 18 la 

26 de ani.  

Mai mult decât atât, dna Președinte Gabriela Coman a 

evidențiat că există un proiect de lege al Guvernului, actualmente la 

Senat, care simplifică procedura adopției, prin aceea că nu mai caută 

afinii până la gradul 3 de rudenie cu copilul adoptabil și instituie 

sancțiuni pentru funcționarii statului care tergiversează nejustificat 

procesul de adopție, inclusiv printr-un sistem informatic integrat care 

semnalează responsabilii de întârzieri, printr-o alertă informatică. 

În același context, domnia sa a oferit lămuriri dnei deputat 

Tamara Ciofu și dlui deputat Cătălin-Ioan Nechifor în legătură cu 

situația și numărul copiilor adoptabili și cu modul actual de derulare 

a procedurii de adopție internațională și națională. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil, 

prin votul unanim al membrilor Comisiei. 

La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 4, membrii 

Comisiei au acordat un aviz favorabil, cu majoritate de voturi, după 

ce a luat cuvântul dna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, care a 

accentuat că aplicarea acestei inițiative va permite inserția mai ușoară 

a tinerilor pe piața muncii și încheierea de contracte part-time pentru 

tinerii din învățământul profesional. 

Dezbaterea proiectului de lege de la punctul 5 a fost amânată 

pentru proxima ședință a Comisiei, la propunerile venite din partea 

dnei deputat Elena Hărătău, care a solicitat o dezbatere aprofundată și 

a dlui deputat Cătălin-Ioan Nechifor, care a subliniat că acest proiect 
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de lege a fost și cauza demisiei depuse de Ministrul Educației 

Naționale, dl Valentin Popa. 

Inițiativa legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi a primit aviz 

negativ, cu majoritate de voturi, după ce dna comisar Anca Marin - 

consilier la Inspectoratul General pentru Imigrări, din cadrul 

Ministerul Afacerilor Interne - a luat cuvântul, arătând că Guvernul 

nu susține inițiativa legislativă în discuție. 

 

Președinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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