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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 6 noiembrie 2018 
 

 

Pe data 6 noiembrie de 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor (PLx 

561/2018). 

2.   Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala 

istorică" a României (PLx 571/2018). 

3.   Propunere legislativă pentru modificarea art.391 din 

Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor (PLx 572/2018). 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 

(PLx 579/2018). 
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5.   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile 

acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, 

domeniul Afaceri interne (PLx 585/2018). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de 

Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi pentru 

abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1999 privind investigaţia 

tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă (PLx 591/2018). 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 597/2018). 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice (PLx 594/2018). 

9. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind 

organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 

componente de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii 

sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice (PLx 595/2018). 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari 

din România (PLx 595/2018). 

11. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism şi 

Proceduri Legislative (PLx 601/2018). 
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12. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în 

Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările 

şi completările ulterioare (PLx 603/2018). 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 606/2018). 

14. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

prevederilor art.38 alin.3 din LEGEA-CADRU Nr.153/2017 din 28 iunie 

2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx 

608/2018). 

15. Propunere legislativă privind reglementarea activităţilor de 

sănătate premedicale desfăşurate de către grupuri organizate în mod 

juridic pe teritoriul naţional al României (PLx 609/2018). 

16. Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 

610/2018). 

17. Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din 

Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice (PLx 611/2018). 

18. Proiect de Lege pentru completarea art.27 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (PLx 618/2018). 

19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.53 

din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 

619/2018). 
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20. Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 

şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PLx 

620/2018). 

21. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 621/2018). 

22. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcţionarilor publici în anul 

2018 (PLx 624/2018). 

23. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for ţei de muncă 

(PLx 626/2018). 

24. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcţionarilor publici în anul 

2018 (PLx 656/2018). 

25. Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani (PLx 

599/2018) 

26. Diverse. 

 

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, Vlad Sergiu Cosmin, Petre-

Florin Manole, Gabriel Petrea, Elena Hărătău, Ana Adriana Săftoiu, 

Cătălin-Ioan Nechifor, Mircea-Titus Dobre, Gabriela-Maria Podaşcă, 
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Marilena-Emilia Meiroşu, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-György, 

Elvira Şarapatin și Alin Vasile Văcaru. 

A absentat: dl deputat Nicolae Bănicioiu - neafiliat. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein, preşedintele 

comisiei. 

 

La şedinţă au participat, din partea Guvernului, următorii: la punctul 

1 al ordinii de zi - dna Carmelia Bălănică - Vicepreședinte la Agenția 

Națională pentru Protecția Mediului; pentru punctul 2 - dl Ion Ardeal 

Ieremia, Secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale, 

însoțit de Corneliu Frimu - consilier la același minister; pentru punctul 5 

- dl Andrei Țurcanu - consilier în cadrul M.A.I.; pentru punctul 6 - 

Constantin Voicu - Directorul general al Autoritații de Investigații și 

Analiză pentru Siguranța Aviației (A.I.A.S.), care a fost însoțit de dna 

Oana Bărbulescu - Director economic la A.I.A.S., dna Simona Wist - 

Șef serviciu comunicare și relații publice în cadrul A.I.A.S., Bianca 

Stoica - consilier juridic la A.I.A.S. şi Ionuț Nicolescu - Șef birou 

Gestiune si achiziții la A.I.A.S.; pentru punctele 8 şi 17 - dl Gelu Mareș, 

Șef serviciu M.A.I.; dna Mihaela Ene - consilier la I.G.S.U, pentru 

punctul 12; pentru punctul 20 - dl Vajda Zsombor - Vicepreședintele 

Autorității Electorale Permanente, însoţit de dna Denisa Marcu - 

Director la A.E.P.; pentru punctul 22 - dl Florin Bucur - consilier la 

Ministerul Apărării Naţionale. 

A mai participat, în calitate de inițiator, pentru inițiativa legislativă 

de la punctul 18, dl senator Ioan Narcis Chisăli ță, iar pentru punctul 26 - 

dl senator Fejér László-Ődőn. 
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De asemenea, au participat pentru punctul 26, dl Adrian Bulgaru - 

Directorul I.R.D.O., iar din partea instituţiei Avocatul Poporului - doi 

consilieri: dna Iulia Monica Acatrinei şi dl Gabriel Radu. Totodată, au 

mai participat domnii avocaţi Mihai Predescu şi Tiberiu Ţărmure, care 

au apărat în instanţă pe Szocs Zoltan şi Beke Istvan Attila, membri ai 

grupării "Mi şcarea de Tineret 64 de Comitate" (HVIM) din Transilvania, 

care au fost condamnaţi pentru incidentele de la Tg.Secuiesc, din 2015. 

A participat la discuţia de la punctul 26 - “Diverse” şi soţia dlui 

Beke Istvan Attila. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a primit - cu majoritate de voturi - 

aviz favorabil, din partea deputaților prezenți, după ce a intervenit în 

dezbatere şi dna Carmelia Bălănică - Vicepreședinte la Agenția 

Națională pentru Protecția Mediului - care a declarat că ministerul său 

susţine avizarea actului normativ în discuţie.                           

Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi, după ce a luat cuvântul şi dl Ion Ardeal Ieremia, 

Secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale - care a 

declarat că ministerul său susţine avizarea actului normativ dezbătut și 

că acesta are o valoare simbolică în acest an, în care se sărbătorește 

Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a primit aviz negativ, cu 

unanimitate de voturi, pe motiv de neconstituționalitate. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil de către 

deputații Comisiei, cu majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 5 a primit aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere şi dl Andrei 

Țurcanu, consilier la M.A.I. - care a declarat că ministerul său susţine 

avizarea actului normativ în discuţie. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 6, a luat cuvântul 

Directorul general al Autoritații de Investigații și Analiză pentru 

Siguranța Aviației, dl Constantin Voicu, care a solicitat un vot favorabil 

pentru proiectul de lege, arătând că actul normativ reprezintă o aliniere 

la legislația europeană în materia siguranței transportului aerian, iar - în 

plus - că prin dobândirea statutului de autoritate publică, instituția sa va 

putea acționa mai eficient atât pentru prevenirea accidentelor aeriene, cât 

și la investigarea post-factum a cauzelor producerii acestora. 

În finalul discuției asupra acestui punct, proiectul de lege a fost 

avizat favorabil de către membrii Comisiei. cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat favorabil, cu votul 

unanim al membrilor Comisiei. 

Proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi a fost avizat 

favorabil de către membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, după ce a 

intervenit în dezbatere şi dl Gelu Mareș, Șef serviciu M.A.I. - care a 

declarat că ministerul său susţine avizarea actului normativ în discuţie. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat favorabil de către 

deputații Comisiei, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii de zi a primit aviz 

negativ, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 11 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi.  
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Propunerea legislativă de la punctul 12 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 13 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Și propunerea legislativă de la punctul 14 al ordinii de zi a fost 

avizată negativ, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 15 al ordinii de zi a fost avizată 

negativ, cu unanimitate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere dna 

Mihaela Ene - consilier la Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență, care a declarat că instituția pe care o reprezintă nu susţine 

avizarea actului normativ în discuţie, întrucât ar crea posibilitatea de a 

acorda asistența sanitară de prim-ajutor pentru persoane - fără calificarea 

necesară - ceea ar încălca art.17 din Constituție - după cum a evidențiat 

și intervenția în dezbatere a dlui deputat Daniel Vasile.  

Propunerea legislativă de la punctul 16 al ordinii de zi a fost avizată 

favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 17 al ordinii de zi a fost avizată 

negativ, cu majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere şi dl 

Gelu Mareș, Șef serviciu M.A.I. - care a declarat că ministerul său nu 

susţine avizarea actului normativ în discuţie. 

Proiectul de lege de la punctul 18 al ordinii de zi a fost avizat 

favorabil, cu unanimitate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere şi 

dl senator Ioan-Narcis Chisăli ță, în calitate de inițiator, solicitând un vot 

favorabil avizării, pe considerentul că proiectul vine să sprijine 

persoanele cu handicap accentuat - care pot conduce un autovehicul - să-
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și procure unul nou, la fiecare 15 ani, în condiții mai avantajoase pentru 

acestea. 

Propunerea legislativă de la punctul 19 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

La propunerea legislativă de la punctul 20, a luat cuvântul dl Vajda 

Zsombor - Vicepreședintele Autorității Electorale Permanente - care a 

subliniat că este greu de stabilit atât numărul românilor care au 

domiciliul permanent înafara țării, cât și al celor care au doar, sezonier, 

reședința în străinătate. În acest sens, a intervenit în discuție și dl deputat 

Petre-Florin Manole care a citat o statistică, conform căreia doar 33% 

dintre românii care muncesc în alte țări au documente oficiale. În finalul 

dezbaterilor asupra acestui punct, inițiativa legislativă a fost avizată 

negativ de către deputații Comisiei, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 21 al ordinii de zi a fost avizată 

negativ, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 22 a fost avizat favorabil de către 

deputații prezenți, cu unanimitate de voturi, după ce a intervenit în 

dezbatere şi dl Florin Bucur, consilier la Ministerul Apărării Naționale, 

solicitând un vot favorabil avizării. 

Și proiectul de lege de la punctul 23 a fost avizat favorabil de către 

membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 24 a fost avizat favorabil cu 

majoritate de voturi. 

La punctul 25 al ordinii de zi, deputaţii prezenţi au decis prin votul 

lor unanim - să dea un raport de adoptare proiectului de lege pentru 

instituirea Zilei limbii romani, după ce - în sprijinul adoptării acestuia - a 



 

10 
 

luat cuvântul dl deputat Daniel Vasile, care a ţinut să evidenţieze 

importanţa simbolică a promovării acestei iniţiative legislative pentru cei 

30.000 de elevi romi care studiază limba lor maternă şi cărora le redă 

demnitatea, mai ales în condiţiile în care limba romani a supravieţuit, 

doar pe cale orală, timp de o mie de ani. 

La punctul 26, a fost prezentat -  la cererea dlui deputat Kulcsár-

Terza József-György - cazul celor 2 condamnaţi pentru incidentul cu 

petarde, de la parada festivă de la Târgu Secuiesc, din 1 Decembrie 

2015, prilejuită de sărbătorirea zilei Marii Uniri. Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie i-a condamnat în 2018, la 5 ani de închisoare, pe Szocs Zoltan 

şi Beke Istvan Attila, membri ai grupării "Mi şcarea de Tineret 64 de 

Comitate" (HVIM) din Transilvania, aceştia fiind acuzaţi că intenţionau 

să detoneze un dispozitiv exploziv improvizat la manifestările de 1 

Decembrie de la Târgu Secuiesc. 

În cadrul discuţiilor, a luat cuvântul dl avocat Mihai Predescu, care 

a spus că clienţii săi au fost nedreptăţiţi de instanţa supremă, după ce 

fuseseră, iniţial achitaţi de instanţa de fond. Domnia sa a mai susţinut că 

clienţii săi au parte de condiţii de detenţie improprii la penitenciarul de 

la Miercurea-Ciuc, unde se află în prezent şi că, pe parcursul arestului 

preventiv, aceştia au îndurat condiţiile total necorespunzătoare de la 

Arestul central al I.G.P.R. din Bucureşti.  

A intervenit în dezbatere şi reprezentantul Avocatului Poporului, dl 

Gabriel Radu, care a precizat că instituţia sa nu poate interveni în 

sprijinul domnilor Szocs Zoltan şi Beke Istvan Attila, decât sub aspectul 

autosesizării relativ la condiţiile de detenţie; pentru sentinţa considerată 
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abuzivă, fiind necesar ca aceştia să se adreseze Curţii Europene pentru 

Drepturile Omului. 

A luat cuvântul la discuțiile de la acest punct și dl senator Fejér 

László-Ődőn, născut în Tg Secuiesc, care a subliniat că secuii au fost 

loial domnitorilor români care au apărat teritoriile românești și că și în 

prezent secuii sunt loiali statului român, iar sentința de 5 ani închisoare 

pentru cei doi secui este exagerată, în condițiile în care nu s-a putut 

proba decât că aceștia intenționau să folosească petarde prin care să-și 

exprime dezaprobarea față de sărbătorirea zilei Marii Uniri de la 1 

Decembrie în Tg Secuiesc și nu să declanșeze bombe cu fragmentație, 

cum fuseseră acuzați, în decembrie 2015, în mass-media centrală. 

În același context, au mai luat cuvântul dna deputat Benkö Erika şi 

dl deputat Kulcsár-Terza József-György care au ținut să evidențieze că 

domnii Szocs Zoltan şi Beke Istvan Attila nu au beneficiat de un proces 

echitabil, în condițiile în care condamnarea s-a făcut pe baza 

instrumentării anchetei judiciare de către lucrătorii S.R.I. și a 

înregistrării cu telefonul de către un colaborator al S.R.I. care avea, în 

cauza respectivă, și calitatea de martor cu identitate protejată, ceea ce 

contravine prevederilor actualului articol 139 din Codul penal. 

În acelaşi sens ca avocatul menţionat, a intervenit si soţia dlui Beke 

Istvan Attila, care a ţinut să precizeze că sănătatea soţului său este pusă 

în pericol de condiţiile inumane din penitenciare şi a solicitat, în acest 

context, sprijinul membrilor Comisiei. Ca răspuns la solicitările venite 

din partea invitaţilor la acest punct al ordinii de zi, mai mulţi deputaţi au 

subliniat că, dată fiind separaţia puterii legislative de cea judecătorească, 

nu pot interveni privitor la sentinţa considerată nedreaptă atât de invitaţi, 
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cât şi de dna deputat Benkö Erika şi dl deputat Kulcsár-Terza József-

György, dar vor face demersuri către Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor, pentru ca să se verifice dacă sesizările privind condițiile 

de detenție improprii se confirmă și să se ia măsurile corespunzătoare. 

                                         

 

 

 Președinte 

 

                                  deputat Ibram Iusein 

 

        Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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