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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
 
SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 11 aprilie 2018 
 

Pe data de 11 aprilie 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 art.11 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011   (PLx 75/2018). 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (PLx 76/2018). 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi  (PLx 171/2018). 

  

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din 

numărul total de 12. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

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

Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-György, Gabriel Petrea, Ana 

Adriana Săftoiu, Ionuţ-Marian Stroe și Elvira Şarapatin. 

Au absentat: dl deputat Petre-Florin Manole și dl deputat Radu 

Costin Vasilică – ambii din Grupul parlamentar al PSD. 
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Din partea Guvernului, au participat ca invitați - pentru punctul 3 

al ordinii de zi - următorii: dna Aurelia Grațiela Drăghici - Secretar de 

stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de șanse între Femei și 

Bărbați, care a fost însoțită de consilierul său personal, dl Alexandru 

Cristian Rada și de dna Monaliza Cîrstea - Secretar general al 

Agenției menționate. 

La punctul 1 al ordinii de zi, deputaţii au hotărât - cu majoritate 

de voturi - avizarea favorabilă a propunerii legislative, considerând că 

aceasta este binevenită și contribuie la reducerea birocrației. 

La punctul 2, membrii Comisiei au hotărât - cu majoritate de 

voturi - avizarea favorabilă a inițiativei legislative, considerând că 

aceasta va degreva instanțele de contencios administrativ de cauzele 

prevăzute în propunerea legislativă, ceea ce va contribui într-o măsură 

mai mare la reducerea termenelor de soluționare ale cauzelor din 

această speță. 

La punctul 3, membrii Comisiei au hotărât - cu unanimitate 

majoritate de voturi - avizarea proiectului de lege, acesta venind în 

apărarea drepturilor femeii, prin introducerea unei categorii noi de 

infracțiuni - așa-numita “violență de gen“. Pentru susținerea 

proiectului de lege s-au pronunțat - în cuvântul lor - și reprezentanții 

Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. 

.  

                                                     Președinte 

                                           deputat Ibram Iusein 

 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu   
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