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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
                                                 SINTEZA                          

lucrărilor comisiei din data de 15 octombrie 2019  
 
 

Pe data de 15 octombrie 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 şi completarea 

Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea 

de şanse între femei şi bărbaţi (PLx 356/2019).  

2.  Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) 

al articolului 361 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011  (PLx 

368/2019).   

3.   Propunere legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, 

secţiunea 2, din Legea Nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice 

Locale (PLx 369/2019).  

4.    Propunere legislativă privind completarea art.95 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 391/2019). 



 

2/8 

5.   Proiect de Lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 

(PLx 420/2019).    

6.   Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.62/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile 

electronice (PLx 422/2019).  

7.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PLx 427/2019). 

8.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx 428/2019). 

9.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 

privind Statutul Corpului dipomatic şi consular al României (PLx 

429/2019). 

10.  Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, 

reorganizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (PLx 

431/2019). 

11.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României (PLx 433/2019). 

12.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative şi pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor 

programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice (PLx 435/2019). 
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13.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.46/2003 privind drepturile pacientului (PLx 438/2019). 

14.    Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată (PLx 441/2019). 

15.   Proiect de Lege privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă 

(PLx 444/2019). 

16.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.101 din 

Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal  (PLx 

449/2019). 

17.   Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (PLx 450/2019). 

18.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare (PLx 451/2019). 

19.   Proiect de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea 

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

veteranilor şi văduvelor de război (PLx 452/2019). 

  

  La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 6 deputaţi din 

numărul total de 7. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Daniel Vasile, Cătălin-Ioan Nechifor, Sergiu Cosmin Vlad, Benkö 

Erika și Kulcsár-Terza József-György. A absentat: dna deputat Ana 

Adriana Săftoiu, din Grupul parlamentar al PNL. 

La şedinţă au participat, din partea Guvernului, următorii invitați: 

- la punctul 1 al ordinii de zi - dna Monalisa Cârstea - Director al 

Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse, însoțită de dl George 

Dumitrescu - consilier juridic la aceeați instituție; a mai participat, pentru 
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același punct, dl Csaba Ferenc Asztalos - Președintele Consiliului 

Naţional pentru Combaterea Discriminării; 

- pentru punctul 5 al ordinii de zi - Mihaela Peșa - consilier juridic la  

Agenția Națională Antidrog din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;  

- pentru punctul 6 al ordinii de zi - dl Raed Arafat - Secretar de stat 

la I.S.U. din M.A.I, Daniel Savu - Secretar de stat la Ministerul 

Comunicațiilor și Societății Informaționale (M.C.S.I.), Adrian Găvruța - 

Secretar general la M.C.S.I., dl Emil Militaru - consilier la M.C.S.I., 

Simion Tătucu - Locțiitor șef direcție la S.T.S.; 

- pentru punctul 8 al ordinii de zi - dl Daniel Iustin Marinescu, 

Director general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice (M.D.R.A.P.), împreună cu dl Sorin Solomon - Director la 

Direcția Administrație Publică din minister, cu dna Cătălina Duță - șef 

serviciu, doamnele Valentina Pașca și Andreea Berescu - manageri 

publici în minister, precum și Ioana Dincă - consilier în M.D.R.A.P.; 

- pentru punctul 11 al ordinii de zi - dna Gheorghița Toma - șef 

serviciu la Ministerul Finanțelor Publice; 

- pentru punctul 12 al ordinii de zi - dna Diana Țenea - Director 

general M.D.R.A.P.; 

- pentru punctul 14 al ordinii de zi - dl Cristian Anghilina - consilier 

juri-dic la Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului; 

- pentru punctul 16 al ordinii de zi - dna Cristina Buțoagă, consilier 

superior la Ministerul Finanțelor Publice. 

  Au mai participat la dezbateri, pentru punctul 10 de pe ordinea de 

zi, din partea Colegiului psihologilor din România, următorii: dl Bogdan 

Cezar Ion - președintele filialei București a organizației, precum și dna 



 

5/8 

Claudia Tănase - vicepreședinte la Colegiul Psihologilor Clinicieni din 

România. 

La punctul 1, a luat cuvântul în deschiderea dezbaterilor, dl Csaba 

Ferenc Asztalos - Președintele Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării, care a solicitat un vot de respingere a raportului, subliniind 

că proiectul de lege ar institui un paralelism legislativ, în condițiile în 

care legislația actuală este acoperitoare, iar interpretarea noțiunii de 

hărțuire ar genera confuzie, fiind foarte subiectivă. 

În final, proiectul de lege de la punctul 1 a primit un raport 

preliminar de respingere, cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

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

unanimitate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere dl Sorin Solomon 

- Director la Direcția Administrație Publică din M.D.R.A.P., care a 

solicitat un aviz negativ, întrucât inițiativa a rămas, între timp, fără obiect, 

față de momentul dezbaterii acesteia. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a primit un aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil, cu votul 

unanim al deputaților prezenți, după ce a luat cuvântul și dna Mihaela 

Peșa, care a spus că este necesară avizarea acestuia, în condițiile în care - 

potrivit unei directive europene în materie de combatere a drogurilor - are 

loc actualizarea din șase în șase luni a anexei actului normativ în 

dezbatere. 

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

Daniel Savu, Secretar de stat la M.C.S.I.  - care a evidențiat că proiectul 
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inițiat de Guvern este rezultatul muncii unui Comitet interministerial, prin 

care se încearcă implementarea tehnologiei Google pentru localizarea 

apelanților la serviciul de urgență 112, precum și reducerea apelurilor 

abuzive date de pe cartelele preplătite. Domnia sa a mai adăugat că 

ministerul său solicită avizarea favorabilă a proiectului în forma inițială și 

nu în forma adoptată de Senat, care este mai defavorabilă decât cea 

inițială. În continuare, a mai intervenit în dezbatere și dl Secretar de stat, 

Raed Arafat, care a evidențiat că actul normativ propus implementează o 

tehnologie prin care sistemul 112 deschide automat GPS-ul apelantului 

care solicită ajutor de urgență, după care acesta se închide. În plus, în 

legătură cu apelurile abuzive de pe cartelele preplătite, domnia sa a 

subliniat că singurul moment în care datele de contact ale apelantului la 

112 sunt dezvăluite de către operatorul de telefonie Serviciului de 

Telecomunicații Speciale, ce operează sistemul 112, este momentul în 

care acesta solicită ajutor prin sistemul apelurilor de urgență. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de lege de la 

punctul 6 a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, în forma 

inițială a acestuia 

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

de voturi. 

La proiectul de lege de la punctul 8, a luat cuvântul - în deschiderea 

dezbaterilor asupra acestui punct - dl Daniel Iustin Marinescu, Director 

general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 

care a subliniat că proiectul de lege a fost declarat, în parte, 

neconstituțional. În final - deși a mai intervenit în dezbatere și dl deputat 

Daniel Vasile, care a solicitat un vot favorabil, motivând că respectivul 
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proiect de lege întrunise votul tuturor partidelor parlamentare din Camera 

Deputaților - proiectul a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 10, a luat cuvântul  

din partea Colegiului psihologilor din România, președintele filialei 

București, dl Bogdan Cezar Ion - care a evidențiat că proiectul a fost 

elaborat fără ca organizația sa de breaslă să fie consultată și că există, 

actualmente, în dezbaterea Senatului un proiect de lege corespunzător, pe 

care organizația sa îl susține. 

Dl deputat Ibram Iusein a cerut clarificări invitaților din partea 

Colegiului psihologilor din România, în legătură cu dreptul la liberă 

practică al absolvenților facultăților de psihologie și de acces în profesie 

și le-a solicitat acestora să lase să funcționeze liberă piața serviciilor 

specifice. 

În final, proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat negativ, cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a primit un aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi, deși reprezentanta M.F.P., dna Gheorghița Toma, a 

declarat că ministerul său nu susține avizarea acestuia. 

Proiectul de lege de la punctul 12 a fost avizat negativ, cu 

unanimitate de voturi. 

La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 13, a luat cuvântul 

inițiatorul - dl deputat Vass Levente, care a solicitat un aviz favorabil, 

arătând că modificările propuse sunt menite să contribuie la ameliorarea 

stării de sănătate a populației, prin posibilitatea acordată tuturor 

pacienților, indiferent dacă face parte dintr-o grupă de risc sau nu, de a 
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beneficia de servicii de screening (radiografie, ecografie, R.M.N., etc) 

care să fie decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de lege a primit 

un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 14 a primit un aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi, după ce reprezentantul Agenției Naționale pt 

Protecția Drepturilor Copilului, a declarat că instituția sa nu susține 

avizarea proiectului, în condițiile în care se află în procedură 

parlamentară un proiect de lege inițiat de Guvern, care este mult mai 

cuprinzător și mai bun. 

Proiectul de lege de la punctul 15 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

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

de voturi, după ce reprezentanta M.F.P., dna Cristina Buțoagă, a afirmat 

că ministerul său nu susține introducerea a două cote de impozitare pentru 

pensii, în locul celei unice din prezent. 

Proiectul de lege de la punctul 17 a fost avizat favorabil, 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 favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 

 Președinte 

                                   deputat Ibram Iusein 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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