PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 7 noiembrie 2017
Pe data de 7 noiembrie 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 instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România
(PLx 405/2017).
2. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 mai - ziua limbii şi teatrului
idiş (PLx 408/2017).
3. Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011 (PLx 306/2017).
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.60/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 389/2017).
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx
390/2017).
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6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008
privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor
consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în
străinătate (PLx 392/2017).
7. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PLx 393/2017).
8. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanţele
publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 (PLx
396/2017).
9. Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România (PLx 399/2017).
10.

Proiect de Lege privind reglementarea activităţii de telemuncă (PLx

400/2017).
11.

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind

prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (PLx
403/2017).
12.

Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor

nr.350/2006 (PLx 406/2017).
13.

Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional al

Victimelor Comunismului (PLx 410/2017).
14.

Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru

modificarea şi completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind
organizarea Monitorului Oficial al României, republicată (PLx 410/2017).
15.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 411/2017).
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16.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii

nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general (PLx 416/2017).
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 9 deputaţi din numărul
total de 12. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, TamaraDorina Ciofu, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Petre-Florin Manole, Elvira
Şarapatin, Benkö Erika, Ana Adriana Săftoiu și Kulcsár-Terza József-György.
Au absentat: dl deputat George Ionescu și dl deputat Ionuţ-Marian Stroe - din
Grupul parlamentar al PNL, precum și dl deputat Gabriel Petrea - din Grupul
parlamentar al PSD.
Au participat ca invitați, la dezbateri, din partea Guvernului: Secretarul
de stat la Ministerul Sănătății - dl Dan Dumitrescu, însoțit de consilierul său
personal, dl Theodor Simion, dl Radu Florea - Directorul Direcției Relații
consulare din M.A.E., dna Comisar-șef Rodica Mitoiu, din partea Agenției
Naționale Antidrog și dl Corneliu Victor Frimu, consilier în cadrul
Ministerului Culturii și Identității Naționale, dna Anna-Maria Neagoe Director general în cadrul al Autorității Naţionale pentru Persoanele cu
Dizabilităţi și dl Mihai Tomescu din cadrul Ministerul Muncii și Justiției
Sociale, precum și dl Lucian Pietro Pavoni –Ministru-Consilier în M.A.E.
Au mai participat la lucrări, din partea societății civile, pentru punctul 9
al ordinii de zi, următorii: dl Cristian Filip – președintele Asociației „Alianța
Părinților” împreună cu dl Pompiliu Diplan de la Asociația „Alianța
Părinților” și dna avocat Marina-Ioana Alexandru, dl Costel Stanciu președintele Asociației pentru Protecția Consumatorilor, dna Anca Bălăeș - de
la Asociația “Pro-Imunizare”, dl avocat Horia Drăghici - de la Asociația „Lion
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Mentor” împreună cu președintele onorific al Asociației, dna Ani Crețu, dna
avocat Alexandra Oberschi, precum și dl Adrian Aciu - de la Asociația Civică
“Dreptate”.
La proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, pentru care Comisia a
fost sesizată pentru raport, deputaţii au decis - cu majoritate de voturi și 1
abținere - adoptarea proiectului de lege, într-o formă amendată, cu câteva
amendamente de redactare.
Și proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, pentru care Comisia a
fost sesizată, de asemenea, pentru raport, deputaţii au decis - cu unanimitate de
voturi - adoptarea proiectului de lege.
La punctul 3 al ordinii de zi, deputaţii au decis - cu unanimitate de voturi
- avizarea favorabilă a inițiativei legislative.
Pentru proiectul de lege de la punctul 4 al ordinii de zi, deputații au
hotărât acordarea unui aviz favorabil cu majoritate de voturi. Dna deputat
Adriana Săftoiu, alături de mai mulți parlamentari din PNL a propus, la
textul inițial, o serie de amendamente, în sprijinul persoanelor cu
dizabilități, amendamente care au fost admise, prin votul majorității
membrilor Comisiei. De asemenea, domnia sa a criticat reprezentanții
ANPD și Guvernul pentru că nu întocmesc o bază de date cu persoanele cu
dizabilități care sunt apte de muncă și care ar putea constitui sursa de date
pentru posibilii angajatori care doresc să dea de lucru acestor persoane
marginalizate din cauza handicapului lor.
Proiectul de lege de la punctul 5 a primit aviz favorabil cu majoritate de
voturi.
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Proiectele de lege de la punctele 6 și 7 au primit aviz favorabil cu
majoritate de voturi.
Și proiectul de lege de la punctul 8 a primit aviz favorabil cu unanimitate
de voturi.
La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 9, privind vaccinarea, au
luat cuvântul reprezentanții societății civile, care au participat la lucrările
Comisiei. Astfel dl Costel Stanciu - președintele Asociației pentru Protecția
Consumatorilor, a relevat că legea vaccinării ar urma să se aplice, în anumite
cazuri de epidemie, și persoanelor adulte, iar din forma actuală a
proiectului de lege nu rezultă ce categorii sunt avute în vedere. În plus, nu
se face deosebire între vaccinurile recomandate și cele opționale.
Totodată, amenzile contravenționale sunt în același cuantum și pentru
angajatorii și pentru angajații care nu respectă legea, ceea ce nu ar fi
corect.
Dna avocat Marina Ioana Alexandru a susținut ca proiectul de lege să
respecte legalitatea și să nu introducă consimțământul prezumat,
încălcând Constituția și drepturile omului, stipulate inclusiv în Codul civil.
Dânsa a accentuat faptul că Ministerul Justiției, în avizul său dat
proiectului de lege, a atenționat și acesta asupra respectării Constituției.
Dl deputat Ibram Iusein i-a întrebat pe reprezentanții Ministerului
Sănătății care este numărul de vaccinuri obligatorii a fi făcute în cazul
copiilor mici, preșcolari, exprimându-și rezerva asupra așa-numitei
„recuperări vaccinale”, potrivit căreia toate vaccinurile nefăcute la timp de
copii, ar trebui făcute copiilor doar într-un singur an, ceea ce ar putea avea
consecințe riscante asupra sănătății.
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Dl Adrian Aciu - de la Asociația Civică “Dreptate” - a arătat că aplicarea
unei legi a vacinării obligatorii în Italia a condus la reacții negative din partea
italienilor, care - deja – doresc să țină referendumuri locale în două dintre
provinciile statului italian pentru ridicarea obligativității vaccinării. De
asemenea, în Franța, după aplicarea legii vaccinării, s-a ajuns ca – peste
jumătate din populație – să se opună vaccinării necondiționate.
Dna deputat Adriana Săftoiu s-a declarat în favoarea unei legi a
vaccinării, dar a afirmat că legea are probleme și, de aceea, a venit cu
introducerea, după articolul 72, a unui nou articol, art.721, cu următorul
cuprins:
“Art.721 (1) Neasigurarea la timp, în cantitate suficientă şi de calitate
corespunzătoare a vaccinurilor obligatorii, nerespectarea procedurilor
stabilite pentru efectuarea serviciului medical de vaccinare, precum şi
refuzul vaccinării obligatorii, fără certificarea contraindicaţiei de vaccinare
prevăzută în art.22, dacă fapta a avut ca urmare punerea în primejdie
gravă a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale ori vătămarea corporală
a copilului sau răspândirea unei boli infecto-contagioase, se pedepseşte cu
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2)Dacă fapta prevăzută la alin.1 a avut ca urmare moartea copilului,
pedeapsa este închisoarea de la 12 la 25 de ai şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
(3)Fapta prevăzută la alin.1 săvârşită din culpă se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4)Fapta prevăzută la alin.2 săvârşită din culpă se pedepseşte cu
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”.
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Reprezentanții Asociației Părinților au evidențiat mai multe aspecte
posibil nelegale sau neclare care ar putea aduce atingere drepturilor
pacientului, respectiv sănătății copiilor, arătând că există studii multe din
care rezultă că vaccinurile de calitate proastă generează chiar boli
autoimune și că proiectul de lege nu prevede răspunderea materială a
producătorilor de vacccinuri, lăsând despăgubirile în sarcina statului,
respectiv a contribuabilului român, ceea ce ce este injust și incorect.
În continuare, au fost votate, cu majoritate de voturi, mai multe
amendamente propuse de dna deputat Tamara Ciofu, împreună cu dna deputat
Cristina Dumitrache, la forma proiectului de lege venită de la Senat. Printre
cele mai importante amendamente a fost și eliminarea punctului j) al art.2, care
prevede înființarea Grupului Tehnic de Coordonare a Activităţilor de
Vaccinare, întrucât este o structură paralelă cu Direcțiile de Sănătate Publică și
care nu este necesară, fiind chiar în conflict de interese în ceea ce priveşte
atribuţiile prevăzute de proiectul de lege.
Un amendament de substanță făcut de dna deputat Tamara Ciofu și
însușit de Comisie cu majoritate de voturi a vizat modificarea art.12 din
proiectul de lege inițial și s-a referit la suportarea de către bugetul de stat a
“analizelor şi tuturor investigaţiilor recomandate de medic, în scopul de a
decide dacă un anumit pacient este sau nu apt pentru vaccinare”.
Un alt amendament foarte important, a fost modificarea art.21 din textul
inițial, privitor la consimțământul prezumat, cu urmatoarea redactare: “Art.21
(3) În cazul vaccinărilor obligatorii, consimţământul pentru vaccinare se
prezumă ca fiind dat. La înregistrarea administrării vaccinului, medicul
vaccinator menţionează în fişa copilului prezenţa reprezentantului legal”.
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Acesta a devenit, în forma amendamentului admis acceptat de Comisie cu
majoritate de voturi: “Art.21 (3) Toate vaccinările efectuate adulţilor şi copiilor
se fac doar în baza acordului expres şi prealabil al pacientului sau al
reprezentantului legal”. Pentru motivarea acestuia, dna deputat Tamara Ciofu, a
evidențiat că “orice act medical necesită acordul pacientului sau al
reprezentantului său legal”.
A fost însușit - prin votul majorității membrilor Comisiei - și
amendamentul făcut de dna deputat Adriana Săftoiu, care a propus
introducerea, după articolului 72, a unui nou articol, art.721, cu următorul
cuprins:
“Art.721 (1) Neasigurarea la timp, în cantitate suficientă şi de calitate
corespunzătoare a vaccinurilor obligatorii, nerespectarea procedurilor stabilite
pentru efectuarea serviciului medical de vaccinare, precum şi refuzul vaccinării
obligatorii, fără certificarea contraindicaţiei de vaccinare prevăzută în art.22,
dacă fapta a avut ca urmare punerea în primejdie gravă a dezvoltării fizice,
intelectuale sau morale ori vătămarea corporală a copilului sau răspândirea unei
boli infecto-contagioase, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin.1 a avut ca urmare moartea copilului,
pedeapsa este închisoarea de la 12 la 25 de ai şi interzicerea exercitării unor
drepturi.
(3) Fapta prevăzută la alin.1 săvârşită din culpă se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Fapta prevăzută la alin.2 săvârşită din culpă se pedepseşte cu
închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”.
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Cel mai important amendament al dnei deputat Tamara Ciofu - care s-a
declarat clar pentru vaccinare, dar împotriva obligativității acestuia cu
consimțământ prezumat - și care fost adoptat de Comisie cu majoritate de
voturi, a fost eliminarea art.73 din proiectul de lege venit de la Senat, având
formularea:“Art.73 - Nerespectarea prevederilor prezentei legi care au drept
consecinţă punerea în primejdie a sănătăţii, vătămarea corporală sau decesul
copilului, precum şi favorizarea răspândirii unor boli infecto-contagioase
prevenibile prin vaccinare, se pedepseşte conform legii”. Vicepreședintele
Comisiei, dna Tamara Ciofu, s-a declarat clar pentru vaccinare, dar împotriva
obligativității acestuia cu consimțământ prezumat și a susținut, în motivarea
amendamentului său, că “refuzul de a vaccina, un act medical cu potenţial
preventiv, nu poate şi nu trebuie să fie pedepsit, vaccinarea trebuind să rămână
un act opţional”.
În finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 9 a primit aviz
favorabil - în forma amendată - cu majoritate de voturi și 3 abțineri; cei care sau abținut au fost: dna deputat Benkö Erika, dl deputat Daniel Vasile și dl
deputat Petre-Florin Manole. Astfel, dl deputat Daniel Vasile s-a abținut de la
vot, considerând că proiectul conține neclarități care pot favoriza erorile, iar dl
deputat Petre-Florin Manole s-a abținut de la vot, întrucât dânsul susținea
textul proiectului de lege în forma inițială a Guvernului.
Proiectul de lege de la punctul 10 a primit aviz favorabil cu unanimitate
de voturi.
Proiectele de lege de la punctele 11 și 12 au fost avizate favorabil, cu
unanimitate de voturi.

9

Propunerea legislativă de la punctul 13 a fost avizată negativ, cu
majoritate de voturi.
Propunerile legislative de la punctele 14 și 15 au fost avizate favorabil, cu
unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 16 a fost avizată favorabil, cu
majoritate de voturi.
În zilele de 8 și 9 noiembrie, deputații din Comisie au desfășurat
activități de studiu individual.
Preșședinte

deputat Ibram Iusein

Întocmit: consilier Laurențiu Gheorghiu
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