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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 16 octombrie 2018 
 

Pe data de 16 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2018  (PLx 499/2018). 

2.  Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Institutului 

Român pentru Drepturile Omului (PLx 415/2018). 

3.  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). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi 

completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
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organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României (PLx 509/2018). 

5.  Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul 

sănătăţii (PLx 510/2018).  

6. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind 

executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal (PLx 511/2018).  

7. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind 

măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 

comunist în România (PLx 512/2018). 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României (PLx 513/2018). 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă (PLx 514/2018). 

10. Diverse. 

 

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, Gabriel Petrea, Elena Hărătău, Kulcsár-Terza 

József-György, Ana Adriana Săftoiu, Cătălin-Ioan Nechifor, Mircea-Titus 

Dobre, Gabriela-Maria Podaşcă, Marilena-Emilia Meiroşu, Alin Vasile 

Văcaru și Nicolae Bănicioiu. 
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 Au absentat: dl deputat Radu Costin Vasilică - din Grupul parlamentar 

al PSD, precum și dna deputat Benkö Erika - din Grupul parlamentar al 

UDMR - aflată în concediu de odihnă. 

 

La şedinţă au participat, din partea Guvernului: la punctele 4 și 8 ale 

ordinii de zi, dna Denisa Marcu, Director în cadrul Autorității Electorale 

Permanente, însoțită de dl Cristian Leahu - Șef Departament în cadrul A.E.P. 

Au mai fost prezenți și următorii invitați din partea Guvernului: pentru 

punctul 5 al ordinii de zi: dl Dan Dumitrescu - Secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătății, precum și dl Vasile Cepoi - Președintele Autorităţii 

Naţionale pentru Management al Calităţii în Sănătate, însoțit de dna Laura 

Ioanițescu, Șef Serviciu juridic în A.N.M.C.S. 

A participat, de asemenea, pentru punctul 2 al ordinii de zi, dl Adrian 

Bulgaru - Directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului. 

A mai participat, în calitate de inițiator al propunerii legislative de la 

punctul 5, dl deputat Vass Levente. 

Şedinţa a fost condusă de Preşedintele Comisiei, dl deputat Ibram 

Iusein. 

Proiectul de lege de la punctul 1, pentru rectificarea bugetului, a 

întrunit votul majorității deputaților și senatorilor din Comisiile pentru 

drepturile omului din cele 2 Camere ale Parlamentului, fiind avizat favorabil. 

La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 2, a luat cuvântul dl 

Adrian Bulgaru - Directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului, 

care a subliniat noile direcții în care trebuie să se dezvolte activitatea 

institutului pe care-l conduce, în calitatea sa de instituție care face cercetare, 

precum și formare de formatori în domeniul drepturilor omului - în condițiile 
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în care propunerea legislativă în discuție a fost elaborată la inițiativa 

deputaților din Comisie pentru a adecva funcționarea Institutului Român 

pentru Drepturile Omului la realitățile societății românești actuale și la 

cerințele internaționale ale “Principiilor de la Paris” privitoare la statutul 

instituțíilor naíonale din domeniul drepturilor omului, așa cum au fost 

statuate prin Rezoluțía Adunării generale a O.N.U. nr.48/134 din 20 

decembrie 1993. 

La finalul dezbaterii pentru raport asupra inițiativei legislative de la 

punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate de 

voturi, să dea un raport preliminar de adoptare a propunerii legislative, cu 

două amendamente de redactare și tehnică legislativă, care au fost sugerate 

de Consiliul Legislativ. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost amânată, prin votul unanim 

al membrilor Comisiei. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată negativ - cu 

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

intervenția dnei Denisa Marcu - Director în cadrul Autorităţii Electorale 

Permanente și a domnului Cristian Leahu - Șef Departament în cadrul 

A.E.P., care au afirmat că instituția pe care o reprezintă nu susține inițiativa 

legislativă în discuție. 

 La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 5, a luat cuvântul 

inițiatorul, dl senator deputat Vass Levente, care a cerut, din partea colegilor 

parlamentari, un vot favorabil pentru adoptarea inițiativei sale, motivând că - 

în actualul context al situației sistemului sanitar - eliminarea de la acreditare 

a cabinetelor de medicină de familie și introducerea acreditării pentru 

cabinetele medicale particulare, ar fi de natură să realizeze un tratament 
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echitabil între sectorul de stat din sănătate și cel particular, care - prin 

evaluarea inclusiv a cabinetelor particulare - în cadrul sistemului de 

management al calității implementat și monitorizat de Autorităţii Naţionale 

pentru Management al Calităţii în Sănătate - ar fi în favoarea pacientului. 

A intervenit apoi în dezbatere dna deputat Marilena-Emilia Meiroşu, 

care și-a manifestat surprinderea și nemulțumirea față de faptul că, în cazul 

cabinetelor medicale particulare, nu este necesară acreditarea, tocmai unde ar 

fi fost mai utilă pentru pacienți. 

În plus, cabinetele medicale propuse de la exceptarea de la acreditare 

sunt, oricum, evaluate de casele județene de asigurări de sănătate, cu care au 

contracte, acreditarea - pentru care se plătește o taxa de 500 de euro - este 

împovărătoare pentru un medic de familie, căruia nu i-a crescut salariul, la 

ultimele majorări salariale din sănătate. 

 În replică, dl Vasile Cepoi - Președintele Autorităţii Naţionale pentru 

Management al Calităţii în Sănătate – a spus că această taxă de acreditare se 

plătește o dată la 5 ani și permite plata de către Autoritatea pe care o conduce 

a specialiștilor care se ocupă cu elaborarea și monitorizarea standardelor de 

calitate ale serviciilor medicale, întrucât aceasta nu se face de către stat, 

tocami pentru a asigura independența și echidistanța evaluatorilor față de 

unitățile sanitare de stat și cele particulare. 

Dl Vasile Cepoi a mai criticat, în intervenția sa, motivele promovării 

acestei inițiative legislative și considerentele făcute în expunerea 

inițiatorului, arătând că acreditarea cabinetelor de medicină de familie și a 

celor stomatologice - propuse de la exceptarea acreditării de către inițiator - 

este benefică și necesară pentru îndeplinirea cerințelor calității serviciilor de 

sănătate și că acreditarea reflectă tocmai acest fapt, care vine în sprijinul unei 
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alegeri informate din partea consumatorilor acestui tip de servicii, mai ales în 

condițiile în care mulți medici de familie nu monitorizează sănătatea 

pacienților lor, ceea ce împiedică prevenția principalelor boli cu care se 

confruntă românii și cauzează chiar creșterea cheltuielilor bugetare alocate 

sănătății. 

În sprijinul unei alegeri informate a serviciilor medicale de către 

cetățean și, în conformitate cu drepturile pacienților ce se înscriu în domeniul 

mai larg al drepturilor omului, s-a pronunțat și dl deputat Cătălin-Ioan 

Nechifor.  

Față de luările de cuvânt ale preopinenților, a intervenit și dl deputat 

Ibram Iusein, care a evidențiat că ar fi mult mai eficient un contract civil 

între pacient și medicul de familie, așa cum există în legislația altor țări, în 

loc de actualul sistem de management al calității. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, deputații au decis acordarea 

unui aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

Dezbaterea proiectului de lege de la punctul 6 a fost amânată pentru 

proxima ședință a Comisiei.  

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 7 a luat cuvântul, în 

calitate de inițiator, dl Kulcsár-Terza József-György, care a arătat că 

inițiativa vine în sprijinul justițiabilului, care-și va putea rezolva litigiile cu 

statul privind retrocedările la instanțele locale, fără a mai trebui să se 

deplaseze, ca în prezent, la Tribunalul București și a solicitat un aviz 

favorabil din partea colegilor. Ca urmare, proiectul de lege a primit aviz 

favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 8 a fost avizată negativ, cu votul 

majorității membrilor Comisiei, după ce dna Denisa Marcu - Director în 
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cadrul Autorităţii Electorale Permanente și dl Cristian Leahu - Șef 

Departament în cadrul A.E.P., au luat cuvântul, arătând că instituția pe care o 

reprezintă nu susține inițiativa legislativă în discuție. 

Inițiativa legislativă de la punctul 9 al ordinii de zi a primit aviz 

favorabil, cu majoritate de voturi. 

La punctul 10, a intervenit dl deputat Kulcsár-Terza József-György 

care a solicitat acordul membrilor Comisiei pentru audierea la Comisie a 

celor 2 tineri din Tg. Secuiesc, care au fost condamnați - în mod injust, a 

susținut domnia sa - pentru terorism, cu prilejul incidentelor cauzate de 

aceștia la 1 decembrie 2015, precum și invitarea Avocatului Poporului, dl 

Victor Ciorbea, la audiere. Propunerea aceasta a întrunit acordul unanim al 

deputaților prezenți, rămânând ca aceștia să fie audiați la începutul lunii 

noiembrie. Dna deputat Tamara Ciofu a propus, în completare, ca audierea să 

se desfășoare fără prezența reprezentanților presei, propunere care - de 

asemenea - a fost acceptată prin votul unanim al deputaților prezenți. 

 

                                          Președinte 

 

                                  deputat Ibram Iusein 

 

         

 Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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