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                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

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

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 3 septembrie 2019 
 
 

Pe data de 3 septembrie 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 modificarea articolului 71 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 262/2019). 

2.   Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu 

pentru deputaţi şi senatori şi senatori, judecători şi procurori, personalul 

auxiliar de specialitare al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, 

poliţişti, funcţionari publici cu statul special, funcţionari publici 

parlamentari, membrilor corpului diplomatic şi consular al României, 

membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului aeronautic civil navigant 

profesionist din aviaţia civilă din România (PLx 292/2019). 

3.   Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din 

Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice (PLx 

293/2019). 
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4.    Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul 

prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018, la 

Chişinău (PLx 294/2019). 

5.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare 

privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 300/2019). 

6.     Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în 

scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din 

calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi 

pentru modificarea unor acte normative (PLx 301/2019). 

7.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2018 pentru 

adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

(PLx 302/2019). 

8.    Proiect de Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea 

unor acte normative (PLx 304/2019). 

9.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 5 al 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea 

înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii (PLx 311/2019). 
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10.     Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 

iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx 

312/2019). 

11.     Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.154 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 314/2019). 

12.     Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PLx 317/2019). 

13.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (PLx 

318/2019). 

14.     Proiect de Lege pentru modificarea art.7 şi 10 din Legea 

nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare 

(PLx 319/2019). 

15.      Proiect de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu 

câştigul salarial (PLx 320/2019). 

16.      Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români (PLx 324/2019). 

17.      Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Educaţie şi 

cultură media" în învăţământul preuniversitar (PLx 326/2019). 

18.      Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 327/2019). 

19.      Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 

2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

(PLx 328/2019). 
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La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi din 

numărul total de 16. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Mircea Marius Banias, 

Octavian Petric, Mihaela Huncă, Mircea-Titus Dobre, Alin Vasile Văcaru, 

Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-György, Cătălin-Ioan Nechifor, Petru-

Sorin Marica, Marilena-Emilia Meiroşu și Ion Mocioalcă. Au absentat: 

dna deputat Ana Adriana Săftoiu, aflată în concediu, și dl Andrei 

Alexandru-Ioan - ambii din Grupul parlamentar al PNL.Şedinţa a fost 

condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele comisiei. 

 

La şedinţa desfăşurată în cadrul comisiei au fost prezenţi următorii 

reprezentanţi din partea Guvernului:  

- pentru punctul 2  - dl Mihail Cucu - consilier juridic la Ministerul 

Justiției; 

- pentru punctele 3 și 11 ale ordinii de zi - dna Alina Ion, consilier 

juridic în Ministerul Justiției. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit un aviz negativ cu 

majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere și dl Mihail Cucu, 

reprezentantul Ministerului Justiției, care a declarat că Guvernul nu susține 

această inițiativă legislativă. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil cu 

majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere și dna Alina Ion, 
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reprezentanta Ministerului Justiției, care a declarat că ministerul său nu 

susține inițiativa, întrucât și legislația în vigoare permite victimei violenței 

domestice să folosească căile de atac - recursul și apelul - prevăzute de 

dreptul comun. 

Și proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat negativ cu majoritate 

de voturi. 

Proiectele de lege de la punctele 7 și 8 au fost avizate favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat negativ cu majoritate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a fost avizat negativ cu majoritate 

de voturi, după ce a intervenit în dezbatere și dna Alina Ion, reprezentanta 

Ministerului Justiției, care a declarat că Guvernul nu susține inițiativa, 

existând în această direcție o decizie a Curții Constituționale. Față de 

acestea, dl deputat Daniel Vasile, vicepreședintele Comisiei a remarcat că 

România este singura țară din Uniunea Europeană în care termenele de 

prescripție se dublează atunci când începe urmărirea penală într-un caz! 

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

majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 13 a fost avizat favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 14 a fost avizat favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 15 a fost avizat negativ cu majoritate 

de voturi, după ce a intervenit în dezbatere dl deputat Ibram Iusein, 

președintele Comisiei, care a evidențiat că a fost adoptată recent o lege 

care permite prelungirea contractului de muncă cu trei ani, la împlinirea 

vârstei de pensionare. 

Proiectul de lege de la punctul 16 a fost avizat negativ cu majoritate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 17 a fost avizat negativ cu majoritate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 18 a fost avizat favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 19 a fost avizat negativ cu majoritate 

de voturi. 

 

 

                                                  Președinte 

 

                                  deputat Ibram Iusein 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 


		2019-09-11T15:56:29+0200
	Valentin-Laurentiu Gheorghiu-Petrescu 




