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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
                                                     SINTEZA                          
 

lucrărilor comisiei din data de 26 martie 2019 
 

Pe data de 26 martie 2019, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor cu 

următoarea ordine de zi: 

1.      Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al 

punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 

decembrie 1918 (PLx 732/2018).  

2.      Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 77/2019).  

3.      Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei (PLx 78/2019.  

4.      Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţei naţionale nr.1/2011 (PLx 79/2019).   

5.      Proiect de Lege privind cerinţele de creştere a mobilităţii 

salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării 

drepturilor la pensie suplimentară (PLx 143/2019).  



 

 

2/6 

6.       Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti (PLx 

144/2019).  

7.       Proiect de Lege privind activităţile de transport alternativ cu un 

vehicul cu conducător auto “VTS" (PLx 145/2019).  

8.       Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, votul electronic, 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 (PLx 146/2019).  

9.       Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 

din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice (PLx 147/2019).  

10.      Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 

din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice (PLx 147/2019).  

11.      Proiect de Lege pentru înfiinţarea postului de specialist în 

domeniul consultanţei agricole în cadrul fiecărei unităţi a administraţiei 

publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru 

fermieri (PLx 150/2019).  

12.     Propunere legislativă privind parteneriatul civil (PLx 152/2019).  

13.     Propunere legislativă privind parteneriatul civil (PLx 153/2019).  

14.     Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală 

celiacă din România (PLx 155/2019).  

15.     Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare 

destinate transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului 
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primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice (PLx156/2019). 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi din 

numărul total de 17. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

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

Petrea, Ana Adriana Săftoiu, Cătălin-Ioan Nechifor, Mircea-Titus Dobre, 

Kulcsár-Terza József-György, Benkö Erika, Gabriela-Maria Podaşcă, 

Mihaela Huncă, Alin Vasile Văcaru, Octavian Petric, Marilena-Emilia 

Meiroşu și Ion Mocioalcă.  

A absentat dl deputat Nicolae Bănicioiu - neafiliat. 

La şedinţă au participat, din partea Guvernului, următorii: 

-  pentru punctul 6 - dl George Dumitru - consilier la Ministerul 

Apărării Naționale; 

- pentru punctul 8 - dna Carmen Elian - Subsecretar de stat la 

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale; 

- pentru punctul 11 - dl George Lăcătușu - consilier superior la 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- pentru punctul 15 - dl Nicolae Tudose - Secretar de stat la Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțit de dna Vasilica 

Baciu - director la același minister. 

Au mai participat, în calitate de inițiatori, următorii: pentru punctul 10 - 

dl deputat Nichita-Adrian Oros - pentru punctul 14 - dna deputat Ileana 

Cristina Dumitrache. 

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 1, au luat cuvântul dl 

deputat Kulcsár-Terza József-György și dna deputat Benkö Erika, în calitate 

de coinițiatori. Aceștia au solicitat un vot favorabil inițiativei lor, amintind 

că - la votarea “Rezoluţiunii Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 
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decembrie 1918” - cei prezenți, din partea tuturor etniilor ce trăiau atunci pe 

teritoriul României, au stabilit ca toți maghiarii să se bucure de drepturi 

depline, ca și românii majoritari. Față de acestea, au intervenit în dezbatere 

dna deputat Adrian Săftoiu și dna deputat Marilena-Emilia Meiroşu, care au 

declarat că, tocmai în virturtea acestei egalități în drepturi cu românii 

majoritari, maghiarii nu trebuie să fie discriminați pozitiv, de exemplu, la 

angajare în instituțiile autorităților publice locale, încălcându-se astfel 

principiul angajării și promovării pe bază de competență, în cadrul unui 

concurs echitabil pentru orice cetățean român, indiferent de etnie, care 

dorește să ocupe un post în respectivele instituții.  

A intervenit în dezbatere și dl deputat Octavian Petric, care a ținut să 

atragă atenția membrilor comisiei că propunerea legislativă în discuție a 

primit un aviz negativ atât de la Consiliul Legislativ, pe motiv că este 

neconstituțională, cât și din partea Consiliului Economic și Social. 

În final, propunerea legislativă de la punctul 1, inițiată de mai mulți 

parlamentari aparținând UDMR-ului, a fost avizată negativ de către 

membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat negativ de către membrii 

Comisiei, cu majoritate de voturi, deși a intervenit în discuție reprezentantul 

Ministerului Apărării Naționale - dl George Dumitru - consilier în cadrul 

respectivului minister, care a afirmat că ministerul său susține promovarea 

acestei inițiative legislative. 

Inițiativa legislativă de la punctul 8 a fost avizată favorabil de către 

deputații prezenți, cu majoritate de voturi, deși a luat cuvântul dna Carmen 

Elian, Subsecretar de stat la Ministerul Comunicațiilor și Societății 

Informaţionale - care a declarat că ministerul său nu susţine avizarea actului 
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normativ dezbătut, întrucât condițiile tehnice pentru garantarea validității și 

corectitudinii votului electronic nu pot fi deocamdată asigurate în  România. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 10, a luat cuvântul 

inițiatorul, dl deputat Nichita-Adrian Oros, care a solicitat Comisiei 

avizarea favorabilă a inițiativei sale, întrucât inițiativa sa vine să simplifice 

activitatea sanitar-veterinară pe bază de contract, limitând-o la aceea 

încheiată prin contractul de concesiune. De asemenea, o altă modificare 

legislativă propusă - prin intermediul inițiativei sale aflată în dezbatere - 

este aceea de a extinde teritoriul circumscripțiilor sanitar-veterinare, pentru 

a acoperi și acele localități unde nu există, în prezent, medici veterinari. În 

final, propunerea legislativă de la punctul 10 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11, a fost avizat negativ de către 

membrii Comisiei, cu majoritate de voturi, deși a intervenit în discuție dl 

George Lăcătușu - consilier superior la Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, care a declarat că ministerul său susține proiectul în 

discuție, cu unele observații legate de asigurarea finanțării și care a amintit 

membrilor comisiei că există un Regulament suropean care are ca dată 

limită de implementare anul 2021. 

Proiectul de lege de la punctul 12 a fost avizat favorabil de către 

membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 14, a luat cuvântul, în 

calitate de inițiator, dna deputat Ileana Cristina Dumitrache - care a 

evidențiat că inițiativa sa vine să rezolve problema copiilor afectați de boala 

celiacă - intoleranța la gluten, prin diagnosticarea timpurie a bolii, cu 

ajutorul măsurilor adecvate din partea Ministerului Sănătății. În prezent, 

România are circa 8.000 de copii afectați de boala celiacă, dar dna deputat 
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consideră că - în realitate - numărul acestora ar fi mult mai mare, boala fiind 

subdiagnosticată. 

Aceasta permite evitarea apariției dizabilităților la viitorii adulți, care ar 

crea o sarcină suplimentară pentru societate și aparținătorii acestora. În plus, 

înafara diagnosticării timpurii, propunerea sa legislativă - a mai adăugat dna 

deputat Ileana Cristina Dumitrache - prevede și acordarea unui mic ajutor 

financiar pentru acești copii afectați, întrucât toate alimentele fără gluten 

sunt mai scumpe decât cele obișnuite. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de lege de la 

punctul 14 a fost avizat favorabil de către membrii Comisiei, cu unanimitate 

de voturi. 

În urma retragerii de la lucrări a câtorva deputați, la ora 12, ședința a 

fost suspendată din lipsă de cvorum, de către dl deputat Ibram Iusein, 

președintele comisiei, inițiativele nediscutate de la punctele 2, 3, 4, 5, 7, 9 și 

13 au fost reportate pentru ședința următoare a comisiei. 

 

Președinte 

                                     deputat Ibram Iusein 

 

          
Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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