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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
 
                                                         SINTEZA                         
 

lucrărilor comisiei din data de 20 noiembrie 2018 
 
 

Pe data de 20 noiembrie 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 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (PLx 

686/2018). 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere 

pentru tineri (PLx 687/2018).  

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art V din 

Ordonanţei Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative 

(PLx 689/2018). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 690/2018). 

5.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (PLx 

692/2018). 
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6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului 

armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi 

acestuia şi urmaşilor celui decedat (PLx 694/2018). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente (PLx 697/2018). 

8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor 

prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale pentru Cetăţenie (PLx 698/2018). 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente (PLx 699/2018). 

10. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/ 2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

(PLx 701/2018). 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă (PLx 702/2018). 

12. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea 

şi combaterea antiromânismului (PLx 706/2018). 

13. Întâlnire cu doamna Sorina Pintea, Ministrul Sănătăţii. 

14. Întâlnire cu specialişti ai Ministerului Afacerilor Interne. 
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15. Întâlnire cu domnul comisar-şef de poliţie Cătălin-Aurel 

Giulescu, Directorul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date. 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 13 deputaţi din 

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

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

Gabriel Petrea, Elena Hărătău, Ana Adriana Săftoiu, Cătălin-Ioan 

Nechifor, Mircea-Titus Dobre, Marilena-Emilia Meiroşu, Kulcsár-

Terza József-György, Elvira Şarapatin și Alin Vasile Văcaru. 

Au absentat următorii: dna deputat Gabriela-Maria Podaşcă și dl 

deputat Nicolae Bănicioiu - neafiliați, dna deputat Benkö Erika - din 

Grupul parlamentar al UDMR, precum și dl deputat Petre-Florin 

Manole - aflat în delegație. 

Şedinţa a fost condusă, pentru punctele 1-12 ale ordinii de zi, de 

domnul deputat Ibram Iusein, preşedintele comisiei, iar pentru 

ultimele trei puncte de pe ordinea de zi de dna deputat Tamara Ciofu - 

vicepreședintele comisiei. 

La şedinţă au participat, din partea Guvernului, următorii:  

- pentru punctele 1 şi 12 al ordinii de zi - dl Ionuț Bălașa, 

consilier personal al Ministrului Culturii și Identității 

Naționale, însoțit de dl Corneliu Frimu - consilier la același 

minister; 

- la punctul 3 - dna Vasilica Limbrișcă - consilier la Ministerul 

Finanțelor Publice; 

- la punctul 6 - dl Florin Bucur - consilier la Ministerul Apărării 

Naționale; 
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- pentru punctele 7 şi 9 - dl Vajda Zsombor - Vicepreședintele 

Autorității Electorale Permanente, însoţit de dna Denisa Marcu - 

Director la A.E.P.; 

- pentru punctul 11 - dna Nicoleta Bătrăn şi dl George Miclăuș - 

consilieri la Ministerul Justiției. 

Au mai participat, în calitate de inițiatori: pentru inițiativa 

legislativă de la punctul 3 - dl senator Cristian Ghica, iar pentru cea de 

la punctul 4 - dl deputat Vass Levente.  

De asemenea, au participat pentru punctul 13 - doi consilieri de la 

Ministerul Sănătăţii - dl Mihai Farcaş şi dl Daniel Verman. Totodată, 

au participat, pentru punctul 14, domnii Iulian Iordache şi Victor 

Lamba - ofiţeri din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei 

Române, dl Gabriel Roşca - consilier la Inspectoratul General al 

Poliţiei Române şi dl Lucian Marin - Directorul Direcției juridice din 

cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. 

Pentru punctul 15 a participat dl comisar-şef de poliţie Cătălin-

Aurel Giulescu - Directorul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne. 

Au participat - la discuţia de la punctul 13 - următorii invitaţi din 

partea Asociaţiei Surzilor: Adriana Maria Manga, Maria Lavinia 

Chiţu, Valentin Hanganu şi Gabriel Marian Mătuşa. 

 

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

- aviz favorabil, din partea deputaților prezenți, după ce a luat cuvântul 

şi dl Ionuţ Bălaşa, reprezentantul Ministerul Culturii și Identității 

Naționale - care a declarat că ministerul său susţine avizarea actului 
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normativ dezbătut și că acesta constituie o aliniere la legislaţia 

europeană în domeniu. 

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

unanimitate de voturi.  

 

Proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi a fost avizat 

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

dl senator Cristian Ghica, în calitate de inițiator, solicitând un vot 

favorabil avizării, pe considerentul că inițiativa sa vine în sprijinul 

cetățeanului, prin debirocratizarea instituțiilor, mai ales în contextul 

informatizării activității acestora. 

În dezbatere a intervenit și reprezentanta Ministerului Finanțelor 

Publice, dna Vasilica Limbrișcă - consilier în cadrul respectivului 

minister - care a declarat că ministerul său nu susţine avizarea actului 

normativ în discuţie. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 4 a luat cuvântul 

dl deputat Vass Levente, în calitate de inițiator, care a subliniat că 

propunerea sa vine să rezolve problema lipsei medicilor de familie în  

circa 500-600 de comune, din totalul celor 2900 existente în România, 

acordând posibilitatea prestării a minimum 10 ore de servicii medicale 

- recunoscute de către casele județene de asigurări de sănătate - în 

puncte de lucru create de autoritățile locale interesate. A intervenit în 

dezbatere și dna deputat Tamara Ciofu, care a arătat că - dacă Colegiul 

Medicilor din România ar mări numărul actual de locuri disponibile 

pentru obținerea rezidențiatului - miile de medici tineri care absolvă 

facultățile de medicină ar putea acoperi lipsa de medici de familie din 

mediul rural. 
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În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, inițiativa legislativă a 

fost avizată favorabil de către deputații Comisiei, cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 5 a primit aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 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. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 a primit aviz negativ, cu 

majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere dl Vajda 

Zsombor - Vicepreședintele Autorității Electorale Permanente - care a 

subliniat că instituția pe care o conduce nu susține adoptarea acestei 

inițiative legislative, întrucât este neclară și nu respectă normele de 

tehnică legislativă. 

Şi propunerea legislativă de la punctul 8 a primit aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Iniţiativa legislativă de la punctul 9 a primit aviz negativ, cu 

majoritate de voturi, după ce a luat cuvântul dl Vajda Zsombor - 

Vicepreședintele Autorității Electorale Permanente - care a arătat că 

instituția  pe care o conduce nu susține această inițiativă legislativă, 

întrucât nu corespunde normelor de tehnică legislativă. 

Şi proiectul de lege de la punctul 10 a primit aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi, după ce au luat cuvântul dna Nicoleta Bătrăn şi dl 

George Miclăuș - consilieri la Ministerul Justiției, care au relevat că 
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inițiativa în dezbatere nu respectă prevederile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată și că ministerul pe care-l reprezintă nu poate susține 

respectiva propunere legislativă. 

Propunerea legislativă de la punctul 12 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi.  

La dezbaterea de la punctul 13, a luat cuvântul dna deputat 

Adriana Săftoiu care și-a exprimat regretul că dna Ministru Pintea nu a 

putut participa la ședință, trimițând în locul său doi consilieri. Apoi 

domnia sa a precizat că întâlnirea aceasta are loc la sesizările primite 

din partea unei asociații de surzi din județul Argeș, care a reclamat că 

surzii care doresc să obțină permise de conducere nu mai pot trece de 

examenul medical preliminar, deși unii dintre ei au avut permis de 

conducere și anterior.  

Dna deputat Adriana Săftoiu a intervenit în discuție, subliniind că 

aceste încălcări grave ale drepturilor persoanelor cu probleme de auz 

au apărut după interpretarea abuzivă de către medici a unui ordin al 

Ministrului Sănătății din 3 aprilie 2012, care a dispus  că - pentru 

pacienții de hipoacuzie bilaterală profundă - care doresc să obțină 

permis de conducere - este necesar ca autoturismul pe care-l conduc să 

fie prevăzut cu oglinzi retrovizoare mai mari și cu sisteme de 

semnalizare adecvate. 

Reprezentanții Ministerului Sănătății au arătat că ordinul respectiv 

a fost dat pentru alinierea legislației române la legislația europeană, iar 

medicii ORL-iști din Pitești, care au declarat inapți anumite persoane 

cu surditate, au făcut-o în virtutea libertății profesionale pe care le-o 

acordă legea. 
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Dna deputat Săftoiu a criticat situația de fapt, arătând că are loc o 

violare a dreptului la libera circulație al persoanelor surde, de care 

beneficiază, conform Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la 13 decembrie 

2006 și semnată de România la 26 septembrie 2007. Domnia sa a mai 

arătat că - în alte state europene - această categorie de persoane nici nu 

este supusă examenului ORL, putând obține permis de conducere auto 

fără acest examen medical. 

În finalul discuțiilor asupra acestui punct, la solicitările mai 

multor membri ai comisiei s-a stabilit ca, într-un termen rezonabil de 

circa o lună, oficialitățile din Ministerul Sănătății să verifice situația 

din toate județele pe problema ridicată de membrii comisiei și să 

revină cu datele din teren într-o nouă întâlnire. 

La dezbaterea punctului 14 de pe ordinea de zi, a luat cuvântul 

dna deputat Marilena-Emilia Meiroşu - care a prezentat membrilor 

Comisiei o inițiativă legislativă a domniei sale, aceasta vizând 

înăsprirea dispozițiilor din Codul penal referitoare la portul și uzul de 

arme albe, precum și alte arme neletale, în vederea creșterii siguranței 

cetățenilor. Domnia sa a solicitat invitaților din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne și de la reprezentanții Inspectoratului General al 

Jandarmeriei Române o opinie avizată asupra inițiativei sale 

legislative. Aceștia au afirmat că, din punctul lor de vedere, o înăsprire 

a legii care să prevină comiterea de infracțiuni cu violență este 

binevenită, cu condiția să întrunească cerința constituționalității și să 

nu încalce alte drepturi cetățenești. Mai mulți membri ai comisiei, 

printre care dna deputat Meiroșu și dl deputat Nechifor, au cerut date 

despre agresiunile cu arme albe din anii precedenți. 
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Ca răspuns, dl Lucian Marin - Directorul Direcției juridice din 

cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - a spus că acest tip 

de infracțiuni a cunoscut o tendință descrescătoare: de la 3000 de fapte 

constatate comise înainte de 2011, la circa 1000 de fapte, în prezent, 

existând un raport de 7 la 1, între faptele de acest gen comise în 

mediul urban și cele din mediul rural.  

În finalul discuțiilor asupra acestui punct, reprezentanții M.A.I. și 

dna deputat Marilena-Emilia Meiroşu au convenit să conlucreze 

pentru perfectarea textului inițiativei legislative, astfel încât să rezulte 

o variantă mai bună pentru articolul 372 din noul Cod penal, referitor 

la “portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 15, a luat cuvântul 

dl deputat Daniel Vasile care l-a întrebat pe dl comisar-şef de poliţie 

Cătălin-Aurel Giulescu, Directorul Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, care este numărul 

persoanelor care nu au acte de identitate și a anunțat că domnia sa a 

pregătit o propunere legislativă care să elimine obligativitatea deținerii 

în proprietate a unei locuințe, dintre condițiile obligatorii impuse 

cetățeanului român la obținerea unui act de identitate. 

 Răspunzând la întrebare, dl comisar-şef de poliţie Cătălin-Aurel 

Giulescu a spus că, după datele deținute la ministerul său, există circa 

150.000 de persoane care au fost înregistrate la naștere, dar nu au încă 

acte de identitate, principala problema rezidând în faptul că evidențele 

de la starea civilă nu sunt informatizate încă.  Domnia sa a mai spus că 

legislația actuală permite să se treacă la adresa de domiciliu a 

persoanelor - care nu pot face dovada deținerii unei locuințe sau fără 

adăpost - adresa unor autorități locale, dar că acestea nu-și dau 
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concursul în acest scop. În finalul discuțiilor asupra acestui punct, 

reprezentantul M.A.I. și dl deputat Daniel Vasile au convenit să 

colaboreze pentru organizarea unei caravane pe întreg teritoriul țării, 

care să depisteze și să ofere acte de identitate persoanelor de etnie 

romă, precum și celorlalți cetățeni români. 

                                         

   

             Președinte 

 

                                  deputat Ibram Iusein 

 

         

 Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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