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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 6 martie 2018 
 

 
Pe data de 6 martie 2018 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut 

următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă "Legea Academiei Române"(PLx 

581/2017). 

2. Proiect de Lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor 

infracţiunilor (PLx 49/2018). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea 299/2017 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni , precum şi pentru 

acordarea unor burse de studiu  etnicilor români cu domiciliul stabil în 

Ucraina (PLx 50/2018). 

4. Propunere legislativă pentru  pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 59/2018). 

5. Propunere legislativă  pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa 

domiciliului, reşedinţa şi actele de identificare ale cetăţenilor români 

(PLx 64/2018). 
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6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 

privtnd sistemul unitar de pensii publice (PLx 71/2018). 

7. Propunere legislativă privind reparaţiile morale şi materiale 

pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în 

perioada 01 ianuarie 1962- 25 decembrie 1989 (PLx 72/2018). 

8. Diverse. 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 12 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, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-

György, Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu, Ionuţ-Marian Stroe și 

George Ionescu. 

A absentat motivat: 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 - următorii reprezentanţi ai Academiei Române: 

acad. Bogdan Simionescu - președintele Consiliului coordonator al 

cercetării științifice, acad. Victor Voicu - Secretarul general al Academiei 

Române și acad. Mircea Duțu - directorul Institutului de Cercetări 

Juridice. 

Au mai participat la ședință următorii reprezentanți ai ministerelor, 

din partea Guvernului: dna Ministru Natalia-Elena Intotero, însoțită de 

dna Raluca Stoica și dl Costin Ciobanu - consilieri din partea Ministerului 

pentru Românii de pretutindeni, dl Romică Stoica – consilier superior în 

cadrul Ministerului Apărării Naţionale, dl Comisar-șef de Poliție, Cătălin-

Aurel Giulescu - Director al Direcției pentru Evidența Persoanelor și 
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Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului de Interne, precum 

și dna Alina Ion - consilier juridic din cadrul Ministerului Justiției. 

 

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

prestigioșilor reprezentanți ai Academiei Române, participanți la ședință 

asupra oportunității promovării ini țiativei legislative. A luat cuvântul dl 

acad. Victor Voicu - în calitate de Secretar general al Academiei Române 

– care evidențiat că această propunere legislativă este binevenită, în 

condițiile în care Academia Română are în proprietate multe valori de 

patrimoniu și chiar terenuri și clădiri, dar are probleme și acum cu 

retrocedarea imobilelor care i-au aparținut. În consecință, deputații 

prezenți au decis - cu unanimitate de voturi - avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 

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

voturi - avizarea favorabilă a proiectului de lege. Reprezentantul 

Ministerului Justiției a luat cuvântul pentru a evidenția că Guvernul, prin 

ministerul respectiv, susține forma inițială a proiectului de lege, fără 

amendamentele Senatului la acesta. 

 La proiectul de lege de la punctul 3, membrii Comisiei au hotărât - 

cu unanimitate de voturi - avizarea favorabilă a proiectului de lege. A luat 

cuvântul, în susținerea proiectului de lege, dna Ministru Natalia-Elena 

Intotero, care a subliniat că - prin ordonanța supusă aprobării prin 

proiectul de lege în dezbatere - statul român acordă 1000 de burse în 

cuantum de 200 lei pentru elevii români din Ucraina în acest an școlar și 

300 de stagii de perfecționare pentru profesorii români din școlile 

ucrainene, stagii de 5 zile pentru care se acordă un sprijin material de 300 

lei. 
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La propunerea legislativă de la punctul 4, membrii Comisiei au decis 

- cu majoritate de voturi - avizarea negativă a propunerii legislative.  

La propunerea legislativă de la punctul 5, membrii Comisiei au decis 

- cu majoritatea de voturi - avizarea negativă a propunerii legislative. 

Reprezentantul Ministerului de Interne a luat cuvântul pentru a evidenția 

că Guvernul, prin ministerul respectiv, nu susține promovarea inițiativei 

în dezbatere, pentru că ar fi obstaculată obținerea actelor de identitate 

pentru o mare parte din populație, în condițiile în care doar 27% dintre 

imobilele din România sunt prinse în Sistemul Informatic Integrat de 

Cadastru și Carte Funciară, iar Registrul Național de Evidență a 

Persoanelor, înființat doar cu 5 ani în urmă, nu poate procesa suprafața 

locativă a domiciliilor persoanelor. 

La propunerea legislativă de la punctul 6, membrii Comisiei au decis 

- cu unanimitate de voturi - avizarea favorabilă a propunerii legislative. În 

susținerea inițiativei sale, dl deputat Mihai Mohaci, a afirmat că această 

vine ca o reparație materială și morală pentru cetățenii orașului Făgăraș, 

care au fost expuși la noxele emanate de uzina de amoniac “Nitramonia”, 

în condițíile în care cetățenii din localitățile învecinate sunt beneficiarii 

unor legi speciale cu obiect similar. 

La propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi, deputaţii au 

hotărât - cu majoritate de voturi - avizarea negativă a propunerii 

legislative. Reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale - în 

intervenția sa - a declarat că Guvernul nu susține această inițiativă 

legislativă, arătând că o parte din problemele pe care încearcă să le 

rezolve propunerea în dezbatere au fost soluționate prin Legea 

nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre 
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militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-

31 decembrie 1961. 

 

La punctul “Diverse”, membrii Comisiei au discutat solicitarea 

adresată de domnul Adrian Bulgaru, Directorul executiv al IRDO, privind 

validarea reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul General al 

Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO). 

 

 

                                                Președinte 

 

 deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu  

 

Redactat: Prenume Nume 
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