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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 31 octombrie 2017 

 

Pe data de 31 octombrie 2017 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

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

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 

privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului (PLx 

338/2017). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PLx 291/2017). 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PLx 292/2017). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Legea 

nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 

Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (PLx 293/2017). 
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5. Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 294/2017). 

6. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul muncii (PLx 365/2017). 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă 

(PLx 368/2017). 

8. Proiect de Lege 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 

368/2017). 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2017 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (PLx 376/2017). 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2017 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii 

(PLx 377/2017). 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru 

şcoli al Uniunii Europene (PLx 378/2017). 
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12. Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

(PLx 386/2017). 

 

 

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

Vlad-Emanuel Duruş,  Ionuţ-Marian Stroe. Au absentat: dl deputat 

George Ionescu - din Grupul parlamentar al PNL, dl deputat Kulcsár-

Terza József-György - din Grupul parlamentar al UDMR și dl deputat 

Gabriel Petrea - din Grupul parlamentar al PSD. 

Ședința a fost condusă de dl deputat Ibram Iusein - Președintele 

Comisiei. 

Au participat ca invitați, la dezbateri, din partea Guvernului: dl 

Victor Ciorbea - Avocatul Poporului, dl Dan Dumitrescu, Secretar de 

Stat la Ministerului Sănătății, dna Cristina Târteață – Secretar de Stat la 

Ministerul Turismului, însoțită de dl George Hâncescu, din cadrul 

aceluiași minister, precum și dna Melinda Popescu-Stoica din cadrul 

Ministerului Justiției și dl Cătălin Ionescu din cadrul Ministerul Muncii 

și Justiției Sociale. 

Au mai participat la lucrări următorii: dl George Roman – din 

partea Organizației „Salvați Copiii”, dna Gabriela Coman – 
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președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor 

Copilului și Adopție, dl Nicolae Danteș Bozâtu – Inspector General de 

Stat la Inspecția Muncii, asistat de dna Larisa Otilia Papp – Director 

în cadrul aceleași Inspecții a Muncii. 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost dezbătut pentru raport, 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale fiind sesizată pe fond împreună cu Comisia juridică, de 

disciplină și imunități. În urma dezbaterilor și a intervenției dlui Victor 

Ciorbea - Avocatul Poporului – care a susținut inițiativa Guvernului, 

sugerând membrilor Comisiei adoptarea unor amendamente de redactare 

la textul inițial, pentru o terminologie în acord cu legea de modificare a 

Legii nr.35/1997, care se află, în prezent, în dezbaterea Senatului. În 

final, deputații prezenți au decis - cu unanimitate de voturi - adoptarea 

unui raport preliminar de adoptare, într-o formă amendată. 

 

La punctele 2 și 3 ale ordinii de zi, deputaţii au decis - cu 

unanimitate de voturi - avizarea favorabilă a inițiativelor legislative 

respective. 

La punctul 4 al ordinii de zi, deputații au hotărât acordarea unui 

aviz negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 5 a primit aviz favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Proiectele de lege de la punctele 6 și 7 au primit aviz favorabil cu 

majoritate de voturi. 
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Și proiectul de lege de la punctul 8 a primit aviz favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 10 a primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 12 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

În zilele de 1 și 2 noiembrie, deputații din Comisie au desfășurat 

activități de studiu individual. 

 

 

                                          Preșșșședinte 

 

           deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: consilier Laurențiu Gheorghiu  
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