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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
 
                                                         SINTEZA                         
 

lucrărilor comisiei din data de 19 februarie 2019 
 
 

Pe data de 19 februarie 2019, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

Camerei Deputaţilor cu următoarea ordine de zi: 

1.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2018 (PLx 749/2018). 

2.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.95/2018 pentru completarea art.159 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 752/2018). 

3.  Proiect de Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie ca 

"Ziua pacientului cu arsuri" (PLx 754/2018). 

4.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.218 din 2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române 

(PLx 719/2018). 



 

 

2/9 

5.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul educaţiei (PLx 720/2018). 

6.  Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al 

punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 

1 decembrie 1918 (PLx 732/2018). 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea 

nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor) (PLx 4/2019). 

8.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 

Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (PLx 

9/2019). 

9. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind 

darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor 

asumate prin credite (PLx 10/2019). 

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri 

invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991 (PLx 12/2019). 

11. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (PLx 13/2019). 
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12.  Propunere legislativă pentru modificarea alin.(11) şi alin.(12)  

ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (PLx 14/2019). 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 

precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PLx 21/2019). 

14.  Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) şi b) al 

art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLx 

22/2019). 

15.  Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - 

Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri (PLx 

23/2019). 

16.   Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLx 24/2019). 

17. Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor 

de donaţie între operatorii economici şi instituţiile sociale (PLx 

25/2019). 

18.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 29/2019). 

19.    Proiectul Legii arhivelor (PLx 31/2019). 

20.   Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.20/1992 privind activitatea de metrologie (PLx 32/2019). 
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21.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, 

invalizilor şi văduvelor de război (PLx 36/2019). 

22.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind 

Codul de procedură civilă (PLx 38/2019). 

23.  Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-

natal (PLx 41/2019). 

24.  Proiect de Lege pentru abrogarea unor prevederi din 

domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea 

nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 

veteranilor şi văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale 

art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi 

unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor, precum şi pentru 

modificarea art.85 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 

pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la 

acţiunile militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui 

decedat (PLx 42/2019). 

25. Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a 

alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  (PLx 43/2019). 

26.  Diverse. 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi din 

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

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

Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu, Cătălin-Ioan Nechifor, Marilena-

Emilia Meiroşu, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-György, 
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Gabriela-Maria Podaşcă, Mihaela Huncă, Octavian Petric, Mircea-

Titus Dobre și Alin Vasile Văcaru. 

Au absentat următorii deputați neafiliați: Nicolae Bănicioiu, 

precum și dl deputat Ion Mocioalcă. 

 

La şedinţă au participat, din partea Guvernului, următorii:  

- pentru punctul 8 - dl Silviu Geană - Liderul sindicatului 

“Silva”; 

- pentru punctul 9 - dna Luminiţa Malanciuc, expert juridic la 

Asociaţia Română a Băncilor; 

- pentru punctul 11 - dl Zsombor Vajda - Vicepreședintele 

Autorității Electorale Permanente și dna Denisa Marcu - Director în 

cadrul aceleiași instituții; 

- pentru punctul 19 - dna Anita Cristian - Directorul Arhivelor 

Naționale ale României, însoțită de dna Issabela Dumitrescu, consilier 

juridic în cadrul aceleiași instituții; 

- pentru punctul 20 - dl Dumitru Dinu - Director general adjunct 

al Biroului Român de Metrologie Legală, însoțit de dna  Raluca Savu - 

Director economic la B.R.M.L.. 

A mai participat, în calitate de inițiator, pentru inițiativa 

legislativă de la punctul 24 - dl senator Traian Băsescu. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1, pentru rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2018, a fost votat cu majoritatea voturilor deputaților și 

senatorilor celor două Comisii pentru drepturile omului, întruniți în 

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

unanimitate de voturi. 

Și proiectul de lege de la punctul 3 a primit aviz favorabil - cu 

majoritate de voturi - din partea membrilor Comisiei.  

Propunerile legislative de la punctele 4 și 5 au primit aviz 

favorabil, cu majoritate de voturi. 

Inițiativa legislativă de la punctul 6 a fost amânată - prin votul 

unanim al membrilor Comisiei - pentru 2 săptămâni. 

Proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat favorabil de către 

deputații prezenți, cu majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 8 a luat cuvântul 

dl Silviu Geană, liderul sindicatului “Silva”, care a spus că sindicatul 

pe care-l reprezintă consideră că această inițiativă denaturează esența 

dreptului de proprietate și că, dacă se adoptă în forma de la Senat, 

statul român ar putea fi obligat să cedeze cele 166.000 de hectare în 

favoarea Fondului Bisericesc, deși instanța nu a dat câștig de cauză 

Bisericii Ortodoxe Române 

Dl deputat Cătălin-Ioan Nechifor a intervenit în dezbatere cu 

observația că punctul de vedere al sindicatului reprezentat în ședință 

nu poate înlocui punctul de vedere al Guvernului care lipsește și a 

făcut solicitarea de amânare cu două săptămâni a dezbaterilor, pentru a 

se putea primi punctul de vedere al Guvernului. Solicitarea domniei 

sale a întrunit votul unanim al membrilor Comisiei. 

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

deputații prezenți, cu majoritate de voturi, deși a intervenit în 

dezbatere și dna Luminița Malanciuc, expert juridic la Asociaţia 

Română a Băncilor, care a solicitat membrilor Comisiei să respingă 
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proiectul de lege, pe motiv că există alte acte normative care vin să 

sprijine cetățenii în relația economico-juridică pe care o au cu băncile, 

cum ar fi O.U.G. nr.52/2016 privind contractele de credit oferite 

consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind 

contractele de credit pentru consumatori. 

Propunerea legislativă de la punctul 10 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

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

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

Vajda - Vicepreședintele Autorității Electorale Permanente, solicitând 

un vot de respingere. 

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

majoritate de voturi. 

Inițiativa legislativă de la punctul 13 a fost amânată - prin votul 

unanim al membrilor Comisiei - pentru două săptămâni. 

Propunerea legislativă de la punctul 14 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 15 a primit aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerile legislative de la punctele 16 și 17 au fost avizate 

favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 18 a fost avizat negativ de către 

membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

Proiectul legii arhivelor de la punctul 19 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi, după ce a luat cuvântul dna Anita Cristian - 

Directorul Arhivelor Naționale ale României - care a declarat că 
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instituția sa susţine avizarea actului normativ dezbătut și că acesta 

constituie o aliniere la legislaţia europeană în domeniu, permițând 

îmbunătățirea activității A.N.R. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 20 a luat cuvântul 

dl Dumitru Dinu, în calitate de Director general adjunct al Biroului 

Român de Metrologie Legală, care a subliniat că proiectul vine să 

rezolve problema subfinanțării instituției pe care o conduce, din cauza 

căreia mai mulți specialiști au părăsit instituția în perioada 2010-2018. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de lege a 

fost avizat favorabil de către deputații Comisiei, cu unanimitate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 21 a primit aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectele de lege de la punctele 22 și 23 au fost avizate favorabil 

de către deputații prezenți, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 24 al ordinii de zi a fost avizat 

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

senator Traian Băsescu, în calitate de inițiator, care a solicitat un vot 

favorabil avizării - pe considerentul că inițiativa sa vine să 

restabilească echitatea în domeniul pensiilor; aceasta mai ales în 

contextul în care beneficiarii pensiilor speciale și de serviciu nu au 

contribuit la fondul de pensii în mod corespunzător, nefiind respectat 

principiul contributivității. 

Propunerea legislativă de la punctul 25 a fost avizată negativ, cu 

unanimitate de voturi. 

La punctul 26, “Diverse”, dna deputat Adriana Săftoiu a solicitat 

plenului Comisiei să fie invitată - într-o ședință viitoare - dna ministru 
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Ecaterina Andronescu - Ministrul Educaţiei Naţionale, pentru a oferi 

lămuriri în legătură cu situația copiilor cu cerințe educaționale 

speciale. Solicitarea domniei sale a întrunit votul unanim al membrilor 

Comisiei. 

                                        

             Președinte 

 

                                  deputat Ibram Iusein 

 

         

 Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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