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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 18 septembrie 2018 
 

 

Pe data de 18 septembrie 2018 a avut loc şedinţa Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, care a avut următoarea ordine de zi: 

1.  Întâlnire cu dna Carmen Dan, Ministrul Afacerilor 

Interne, dl colonel Cătălin Răzvan Paraschiv, comandantul Brigăzii 

Speciale a Jandarmeriei Române, dl Victor Ciorbea, Avocatul 

Poporului şi dl Adrian Bulgaru, Directorul Institutului Român 

pentru Drepturile Omului, în vederea lămuririi unor aspecte legate 

de posibile încălcări ale drepturilor omului la manifestările de 

protest din data de 10 august 2018. 

2.  Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(1) al 

art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de 

odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din 

regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare (PLx 

401/2018). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  (PLx 368/2018). 
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4.   Propunere legislativă pentru completarea art.168 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  (PLx 370/2018). 

5.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice  (PLx 422/2018).  

6.  Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor 

care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni 

şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" (PLx 456/2018). 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale 

articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului  (PLx 458/2018).  

8.   Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente  (PLx 462/2018. 

9. Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din 

Legea 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 

464/2018). 

10.   Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul asigurărilor sociale (PLx 465/2018). 



 

3 
 

11.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii  

(PLx 466/2018). 

12.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

public (PLx 467/2018). 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 17 

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, Ana Adriana Săftoiu, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-

György, Mircea-Titus Dobre, Marilena-Emilia Meiroşu, Alin 

Vasile Văcaru și Gabriela-Maria Podașcă. A absentat dl deputat 

Nicolae Bănicioiu - neafiliat. Au fost înlocuiți cu mandat 

următorii: dl deputat Cătălin-Ioan Nechifor de dna deputat Mihaela 

Huncă, dl deputat Radu Costin Vasilică de dl deputat Sorin Lazăr, 

iar dna deputat Elena Hărătău de dl deputat Vasile Cocoș. 

Şedinţa a fost condusă de Preşedintele Comisiei, dl deputat 

Ibram Iusein 

 

La şedinţă au participat, ca invitați la întâlnirea de la punctul 

1 al ordinii de zi: dna Carmen Dan - Ministrul Afacerilor Interne, 

dl Victor Ciorbea - Avocatul Poporului şi dl Adrian Bulgaru, 

Directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului. A 



 

4 
 

participat, de asemenea, și dl colonel Cătălin Răzvan Paraschiv, 

comandantul Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române. 

Înainte de a începe discuțiile invitaților cu deputații prezenți 

la ședință, conform ordinii de zi, dl deputat Ibram Iusein a propus 

membrilor Comisiei procedura de desfășurare a dezbaterilor, astfel: 

fiecare membru al Comisiei să adreseze invitaților o singură 

întrebare, iar - în măsura posibilităților - aceasta să nu aducă 

atingere anchetei penale aflate în curs, declanșate de procurorii 

militari și Parchetul General asupra evenimentelor din 10 august. 

Domnia sa a supus apoi la vot propunerea, care a fost aprobată cu 

majoritate de voturi (1 vot împotrivă). Deputații din partea UDMR 

nu au adresat nicio întrebare. 

Dna deputat Adriana Săftoiu a dorit să afle - din partea 

Ministrului de Interne și a șefului Brigăzii Speciale a Jandarmeriei 

Române - dacă au existat încălcări ale drepturilor omului din partea 

jandarmilor și a rugat pe cei doi invitați să comenteze imagini de la 

protest, în care - susținea dânsa - jandarmii au agresat cetățeni 

pașnici. De asemenea, a cerut lămuriri în legătură cu faptul că 

jandarmii nu au reușit să protejeze demonstranții pașnici de cei 

violenți și să-i separe pe aceștia din urmă de grosul manifestanților. 

Au mai adresat întrebări, în același sens, deputații neafiliați 

prezenți la ședință: dl Mircea-Titus Dobre, dna Marilena-Emilia 

Meiroşu, dna Mihaela Huncă, dl Alin Vasile Văcaru și dna 

Gabriela-Maria Podașcă, precum și dl deputat Vlad Sergiu Cosmin 

(USR). 
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Astfel, dl deputat Alin Vasile Văcaru a întrebat pe Minstrul 

de Interne și pe dl colonel Cătălin Răzvan Paraschiv, comandantul 

Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române dacă au avut informații 

de la structurile specializate în informații că, la manifestație, vor 

participa și huligani și dacă au existat astfel de informații, de ce 

jandarmii au bătut și oameni nevinovați. 

Dna Ministru Carmen Dan a replicat că domnia sa, în 

calitate de parlamentar poate avea acces la raportul Comisiei 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională de la Senat, 

care clarifică și aceste aspecte, la care face referire dl deputat.  

Dna deputat Mihaela Huncă a întrebat pe Ministrul de 

Interne dacă este adevărat că la protestul din 10 august au fost 

aduse si trupe din alte județe și „dacă da, de ce?”. 

Dna Ministru Carmen Dan a replicat că, potrivit 

regulamentelor militare, comandanții își pot suplimenta trupele cu 

efective din alte  localități și că doar 30-40% din totalul trupelor de 

jandarmi participante la menținerea ordinii în 10 august au 

provenit din provincie. 

Dl deputat Mircea-Titus Dobre a dorit să știe de la Ministrul 

de Interne care sunt secretarii de stat care s-au aflat în minister, 

împreună cu Ministrul de Interne, în ziua protestului și dacă dna 

Ministru de Interne nu consideră că au fost mai multe trupe de 

jandarmi decât era justificat. Față de aceste nelămuriri, dna Carmen 

Dan a replicat că nu vede legătura întrebării cu obiectul de 

activitate al Comisiei unde se află și că se îndoiește că dl deputat 
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Dobre are competențele militare, pentru a face evaluarea situației 

create pentru forțele de ordine prezente la protest. 

În plus,dna ministru Carmen Dan a ținut să precizeze că 

domnia sa și dl colonel Cătălin Răzvan Paraschiv, comandantul 

Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române vor răspunde în limita și 

conform competențelor și atribuțiilor lor instituționale, respingând 

răspunsurile la întrebările care nu au legătură cu drepturile omului, 

ci sunt de competența Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională, cum au fost cele prin care deputații au cerut 

lămuriri în legătură cu modul de acțiune și procedurile 

Jandarmeriei Române. Totodată, dna ministru a mai subliniat că 

aspectele pentru care deputații au cerut elucidarea fac obiectul unei 

anchete penale care va stabili responsabilitățile și vinovățiile, dând 

asigurări că - dacă au existat abateri de la lege din partea 

jandarmilor în cadrul evenimentelor - aceștia vor suferi rigorile 

legii, dar că domnia sa crede că Jandarmeria și-a făcut datoria 

corect, în condițiile date. 

În același context, dl colonel Cătălin Răzvan Paraschiv a 

făcut precizarea că dânsul a fost audiat de procurori pentru rolul 

său în conducerea trupelor de rezervă ale Jandarmeriei și că, 

potrivit Codului penal, domnia sa nu poate dezvălui fără drept 

mijloace de probă care fac obiectul cauzei pe rol la Parchet, riscând 

sancțiunea cu închisoarea de la 1 lună la un an! Dl colonel nu a 

dorit să comenteze imaginile proiectate în sala de ședință și să se 

conformeze solicitărilor dnei deputat Săftoiu de a-și spune opinia 

asupra posibilelor abuzuri din partea jandarmilor, la protestul din 
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data 10 august. Totuși, comandantul Brigăzii Speciale a 

Jandarmeriei Române a evidențiat că jandarmii de sub comanda sa 

au încercat să folosească cele mai puțin agresive tactici, dintre cele 

la care-i îndreptățea legea și condițiile date, și că dânsul își asumă 

atât deciziile sale, cât și toate acțiunile jandarmilor din subordinea 

sa - care au acționat doar după o anumită oră, când manifestația și-

a pierdut caracterul pașnic. 

Dna deputat Gabriela Podașcă a vrut să afle de la 

reprezentanții for țelor de ordine invitați la ședință: cine și la ce oră 

a dat ordinul de evacuare al Pieței Victoriei. La această întrebare, 

dna Ministru de Interne, Carmen Dan, a replicat că membrii 

Comisiei vor trebui să-i invite la audieri, într-o viitoare ședință, pe 

cei direct implicați în deciziile luate de comandanții Jandarmeriei. 

În ceea ce o privește personal, domnia sa a spus că a explicat cât a 

putut mai clar în spațiul public și că detaliile solicitate se regăsesc 

în Raportul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională de la Senat. 

În replică la întrebările dlui deputat Mircea-Titus Dobre, ale 

dnei deputat Marilena-Emilia Meiroşu și ale dnei deputat Gabriela-

Maria Podașcă, toate legate de clarificarea împrejurărilor 

evenimentelor violente din 10 august, dna Ministru Carmen Dan a 

accentuat că deputații interesați de aspectele cu caracter de ordine 

publică pot consulta raportul privind evenimentele din 10 august, 

depus la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a Senatului, la data de 3.09.2018 - care are doar caracter 

de secret de serviciu și poate fi consultat de orice parlamentar. De 
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asemenea, domnia sa a ținut să sublinieze că prezentarea pro-domo 

făcută în plenul Parlamentului, cu ocazia dezbaterii moțiunii 

simple depuse împotriva sa, conține toate lămuririle legate de 

întrebările adresate de membrii Comisiei, la prezenta întâlnire. 

În continuare, dna deputat Meiroșu l-a întrebat pe Avocatul 

Poporului dacă domnia sa consideră că s-au respectat drepturile 

cetățenești ale manifestanților pașnici de la protestul din 10 august 

și dacă are în vedere vreo acțiune în sprijinul manifestanților 

agresați de jandarmi, în mod abuziv. 

Dl Victor Ciorbea a răspuns că - din partea participanților la 

protest care susțin că au fost agresați abuziv - există depuse un 

număr de 29 de sesizări, dar că - potrivit alin.(5) al art.17 din 

Legea nr. 35 din 13 martie 1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului - o dată declanșată 

ancheta penală, instituția sa nu mai are competență în sensul 

monitorizării și investigării evenimentelor din 10 august. 

Pe de altă parte, ca răspuns la problema autosesizării 

instituției Avocatului Poporului în legătură cu analiza și 

îmbunătățirea legislației în materia drepturilor omului, ridicată de 

dl deputat Daniel Vasile, dl Victor Ciorbea s-a angajat, în fața 

deputaților prezenți la ședință, că instituția Avocatului Poporului se 

consideră, în consecință, sesizată public și că domnia sa va 

conduce o analiză juridică atât a legislației menite să apere 

drepturile cetățeanului, cât și a celei ce guvernează activitatea 

organelor de ordine publică și că raportul complet în acest scop, 

conținând documentări din jurisprudența Curții Europene a 
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Drepturilor Omului și studii de legislație europeană comparată în 

materie, va fi înaintat atât Guvernului, cât și Parlamentului. 

În finalul discuțiilor de la punctul 1, dl Președinte Iusein 

Ibram a mulțumit invitaților pentru participare și lămuririle oferite 

deputaților din Comisie. 

 

Pentru propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, 

deputații au decis - cu majoritate de voturi - acordarea unui aviz 

negativ, considerând că actuala reglementare din Codul Muncii 

este bună. Dl deputat Daniel Vasile a subliniat că avantajul 

angajatului de a primi bani de concediu de la ambii angajatori - așa 

cum dorește inițiatorul propunerii legislative în dezbatere - 

funcționează numai în cazul concediului de odihnă, dar nu și în 

cazul concediului medical. 

Și ini țiativa legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi a 

primit un aviz negativ, dar cu unanimitate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative de la 

punctul 4, membrii Comisiei au decis avizarea favorabilă, cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil, prin 

votul unanim al membrilor Comisiei.  

Și la inițiativa legislativă de la punctul 6, membrii Comisiei 

au acordat un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, după ce dl 

deputat Ibram  Iusein, a propus ca membrii Comisiei să dea - din 

punctul de vedere al drepturilor omului - un aviz favorabil, în 
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condițiile în care turiștii care vin în Delta Dunării lasă cantități 

mari de gunoaie, pentru salubrizarea cărora plătesc însă localnicii. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege de la punctul 7 al 

ordinii de zi, deputații au decis - cu unanimitate de voturi - 

avizarea favorabilă. 

Proiectul de lege de la punctul 8 a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi. 

La proiectul de lege de la punctul 9, membrii Comisiei au 

acordat un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 10 a primit un aviz 

favorabil cu majoritate de voturi. 

Și propunerea legislativă de la punctul 11 a fost avizată 

favorabil de către membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă de la punctul 12, membrii 

Comisiei au decis acordarea un aviz negativ, cu unanimitate de 

voturi. 

. 

.                                           

Președinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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