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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 27 noiembrie 2019 
 
 

Pe data de 27 noiembrie 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 privind statutul Limbii Semnelor Române 

(PLx 573/2019).  

2.  Proiect de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept 

ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni şi ziua naţională de 

conştientizare a violenţelor intentate asupra creştinilor (PLx 605/2019).  

3.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.11/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

537/2019).  

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă 
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a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din 

funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională (PLx 540/2019).  

5.     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul 

culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  

(PLx 542/2019).  

6.     Proiectul Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.24/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi 

serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare 

a vehiculelor (PLx 545/2019). 

7.      Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2017 privind 

asigurarea calităţii în sistemul de sănătate (PLx 546/2019). 

8.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit 

de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea 

operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele 

decât cele prevăzute de acte normative în vigoare (PLx 549/2019). 

9.    Proiect de Lege pentru simplificarea procedurilor administrative 

din cadrul instituţiilor publice (PLx 550/2019). 
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10.     Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a 

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

552/2019). 

11.   Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Ordonanţa 

Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă  (PLx 553/2019). 

12.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 

din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - 

REPUBLICARE (PLx 557/2019). 

13.       Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 

2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE (PLx 

558/2019). 

14.      Proiect de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de psihoterapeut în România (PLx 560/2019). 

15.   Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea 

nr.286/2009 Codul penal (PLx 561/2019). 

16.        Proiect de Lege privind anularea unor contribuţii şi obligaţii 

fiscale (PLx 564/2019). 

17.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (PLx 565/2019). 

18.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (PLx 560/2019). 
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19.     Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 

administrarea condominiilor (PLx 570/2019). 

20.     Proiect de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului 

electronic (PLx 571/2019). 

21.     Proiect de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului 

electronic (PLx 574/2019). 

22.     Proiect de Lege pentru completarea unor legi electorale (PLx 

575/2019). 

23.    Proiect de Lege privind programul naţional "Primul loc de 

muncă pentru tinerii absolvenţi"  (PLx 576/2019). 

24.     Proiect de Lege privind acordarea unor vouchere destinate 

părinţilor care au nevoie de servicii de asistenţă şi îngrijire pentru copii 

(PLx 577/2019). 

25.   Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal  (PLx 578/2019). 

26.     Proiect de Lege pentru înfiinţarea Băncilor de Lapte Matern 

(PLx 579/2019). 

27.     Proiect de Lege pentru modificarea si completarea legii 

nr.167 din 2014 privind exercitarea profesiei de bonă, cu modificările şi 

completările ulterioare (PLx 580/2019). 

28.   Proiect de Lege pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de 

Alăptare (PLx 581/2019). 

29.    Proiect de Lege pentru clasificarea maternităţilor ca Spitale 

Prieten al Copilului, în vederea promovării şi susţinerii alăptării şi 

reducerii gradului de mortalitate şi morbiditate infantilă (PLx 582/2019). 
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30.   Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea 

Secretariatului de stat pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din 

sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională (PLx 

583/2019). 

31.        Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în 

domeniul reglementării produselor din tutun (PLx 587/2019). 

32.      Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei (PLx 588/2019). 

33.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-

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

publice (PLx 589/2019). 

34.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării for ţei de muncă (PLx 591/2019). 

35.      Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53 din 2003 - Codul Muncii (PLx 592/2019). 

36.     Proiect de Lege privind protejarea vieţii de familie şi 

reglementarea unor situaţii juridice în cazul persoanelor aflate în uniune 

consensuală (PLx 593/2019). 

37.      Proiect de Lege privind intabularea dreptului de proprietate 

în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în baza posesiei 

înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în 

posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate (PLx 594/2019). 
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38.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România (PLx 598/2019). 

39.    Proiect de Lege pentru modificarea Anexei a II-a a Legii 

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

(PLx 600/2019). 

40.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

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

publice (PLx 603/2019). 

41.    Proiect de Lege privind activitatea artiştilor interpreţi-

cascadori profesionişti şi liber-profesionişti din România (PLx 604/2019). 

42.       Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.226 

din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 606/2019). 

43.       Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru 

modificarea şi completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, 

republicată  (PLx 611/2019). 

44.     Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PLx 612/2019). 

45.      Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi (PLx 

467/2019). 
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46.    Propunere legislativă privind instituirea sistemului "Alertă 

Copil" (PLx 468/2019). 

47.      Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 469/2019). 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 7 deputaţi din 

numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

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

Adriana Săftoiu, Kulcsár-Terza József-György și Benkö Erika. 

Au absentat următorii deputați din Grupul parlamentar al 

Minorităților naționale: dna Csokany Petronela-Mihaela, dl Ghera Giureci-

Slobodan, dna Longher Victoria, dna Mariana-Venera Popescu, dl 

Bogdan-Alin Stoica și dl Wexler Silviu.Şedinţa a fost condusă de domnul 

deputat Ibram Iusein - preşedintele comisiei. 

 

La şedinţă au participat, următorii invitați din partea Guvernului: 

- pentru punctele 15, 36, 42 și 44 ale ordinii de zi - dna Bianca 

Dumbravă - consilierul personal al Ministrului Justiției; 

- la punctul 15 al ordinii de zi - dna Alina Ion - consilier la 

Ministerul Justiției; 

- la punctul 16 al ordinii de zi, dna Monica Negruțiu - Director 
general la A.N.A.F.; 

-  pentru punctele 20, 21 și 22 ale ordinii de zi - dl Vajda 

Zsombor - Vicepreședintele Autorității Electorale Permanente; 

- la punctul 24 al ordinii de zi - dl Vlad Sanda, consilier la 

Ministerul Finanțelor Publice; 
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- la punctul 36 al ordinii de zi - dna Alina Tudorică - consilier la 

Ministerul Justiției; 

- la punctul 44 al ordinii de zi - dl Decebal Ghinoiu și dna 

Cristina Granaci - consilieri juridici în Ministerul Justiției; 

- la punctul 46 al ordinii de zi - dl Eugen Rujoiu - Director în 

Ministerul Comunicațiilor și Societății informaționale, însoțit de dna 

Raluca Parasca - consilier. 

 

Au mai participat, de asemenea, în calitate de inițiatori: dl deputat 

Daniel Gheorghe - pentru proiectele de lege de la punctele 2 și 41, dna 

deputat Lavinia-Corina Cosma - pentru punctul 8 al ordinii de zi, dl 

deputat Tudor-Rareș Pop - pentru punctul 13 al ordinii de zi, dl deputat 

Matei-Adrian Dobrovie - pentru inițiativa legislativă de la punctul 17, dl 

deputat Emanuel-Dumitru Ungureanu - pentru inițiativa legislativă de la 

punctul 31 al ordinii de zi, dna deputat Diana-Adriana Tușa - pentru 

proiectul de lege de la punctul 36 și dl deputat Apjok Norbert - pentru 

punctul 38 al ordinii de zi. 

De asemenea, au mai participat, pentru punctul 31 al ordinii de zi, 

următorii invitați din partea unor entități juridice interesate: dl Ionuț 

Tănase - reprezentantul British American Tobacco, dna Oana Iacob -

reprezentanta Japan Tobacco International - România și dna Diana Stârlea 

- reprezentanta Coaliției pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării. 

 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1, a luat cuvântul 

dna deputat Adriana Săftoiu, în calitate de inițiatoare, care a solicitat un 

raport de adoptare și a evidențiat că - în această materie - există un vid 



 

9 
 

legislativ și că este foarte important să se vină în sprijinul persoanelor 

surde şi hipoacuzice, “pentru ca acestea să aibă dreptul să folosească 

limbajul semnelor în raporturile cu autorităţile administraţiei centrale şi 

locale,  pentru a-şi putea exercita drepturile cetăţeneşti”. 

În finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 1 a primit un 

raport de adoptare, cu unanimitate de voturi, într-o formă amendată. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 2, a luat cuvântul dl 

deputat Daniel Gheorghe, în calitate de inițiator, care a evidențiat că este 

necesar un astfel proiect pentru conștientizarea „în societatea românească a 

persecuțiilor intolerabile cu care se confruntă creștinii” în lumea 

contemporană, în special în țările cu regimuri totalitare și de religie 

islamică. Domnia sa a mai spus că: „Ținând cont de prezența 

creștinismului de mai bine de două mii de ani pe teritoriul actual al 

României, precum și de rolul fundamental pe care cultul creștin l-a avut în 

consolidarea neamului românesc am dori să implementăm acest proiect și 

în țara noastră. Astfel, dorim să subliniem importanța conștientizării în 

societatea românească a persecuțiilor intolerabile cu care se confruntă 

creștinii peste tot în lume în contextul rolului deținut de către Sfinții 

Brâncoveni, în istoria neamului românesc”. 

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

punctul 2 a primit un raport preliminar de adoptare, cu unanimitate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil, cu   

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil, cu   

unanimitate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil, cu   

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat favorabil, cu   

unanimitate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

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

dna deputat Lavinia-Corina Cosma, în calitate de inițiatoare, care a 

solicitat un aviz favorabil și a evidențiat că există un vid legislativ în ceea 

ce privește prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri în rândul copiilor și tinerilor defavorizați și, în special, al copiilor 

din centrele de plasament. 

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

punctul 8 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 13, a luat cuvântul dl 

deputat Tudor-Rareș Pop, în calitate de inițiator, care a evidențiat că este 

necesar să se reformeze sistemul de sănătate din România, prin asigurarea 
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unei creșteri de 8% a fondurilor alocate inclusiv cabinetelor medicilor de 

familie. 

În finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 13 a fost 

avizat favorabil, cu  unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 14 a fost avizat negativ, cu   

unanimitate de voturi. 

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

dna Alina Ion - consilier la Ministerul Justiției, care a spus că Guvernul 

nu susține respectivul proiect, astfel încât proiectul de lege în discuție a 

fost avizat negativ, cu  majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 16, a luat cuvântul 

dna Monica Negruțiu, Director general la A.N.A.F., care a spus că există 

o legislație acoperitoare adoptată chiar în acest an și că s-ar institui un 

paralelism legislativ prin promovarea acestui proiect de lege. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul a fost avizat 

favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 17, a luat cuvântul dl 

deputat Matei-Adrian Dobrovie, în calitate de inițiator, care a arătat că este 

important să se acorde atenția cuvenită păstrării lini știi și ordinii publice în 

imobilele cu destinația de locuințe și a solicitat un vot favorabil pentru 

inițiativa sa. În final, proiectul de lege de la punctul 17 a fost avizat 

negativ, cu  majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 18 a fost amânat. 

Proiectul de lege de la punctul 19 a fost avizat favorabil, cu   

unanimitate de voturi, într-o formă amendată. 
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La punctele 20, 21 și 22 ale ordinii de zi, având un obiect de 

reglementare similar sau conex, a intervenit - în cadrul dezbaterilor - dl 

Vajda Zsombor, Vicepreședintele Autorității Electorale Permanente, care 

a declarat că, în prezent, România nu este pregătită din punct de vedere 

tehnic, să implementeze votul electronic, iar o parte dintre prevederile din 

proiectul de lege de la punctul 22 au fost deja implementate în legislația 

electorală, fiind operante chiar la alegerile desfășurate în acest an. 

Ca urmare, membrii comisiei au decis să avizeze negativ - cu   

majoritate de voturi - proiectele de lege de la punctele 20 și 22, iar 

proiectul de lege de la punctul 21 să fie, de asemenea, avizat negativ, dar 

cu  unanimitate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 23 a fost avizat favorabil, cu   

unanimitate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 24 a fost amânat. 

Și proiectul de lege de la punctul 25 a fost amânat.  

Proiectul de lege de la punctul 26 a fost avizat favorabil, cu   

unanimitate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 27 a fost avizat negativ, cu   

majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 28 a fost avizat negativ, cu   

majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 29 a fost avizat negativ, cu   

majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 30 a fost avizat negativ, cu   

unanimitate de voturi.  
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La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 31, a luat cuvântul dl 

deputat Emanuel-Dumitru Ungureanu, în calitate de inițiator, care a 

evidențiat că este necesar un astfel proiect pentru a interzice expunerea 

copiilor la fumatul pasiv și pentru a se preveni ca aceștia să devină, prin 

preluarea de modele false de comportament, fumători la maturitate. 

Domnia sa a mai adăugat că și țigările electronice sau alte dispozitive ce 

folosesc tutun lichid sunt la fel de periculoase și că se impune limitarea 

expunerii la raft a țigărilor, fără a afecta drepturile de consum ale 

fumătorilor.  

Față de acestea, au intervenit în dezbatere, dl Ionuț Tănase - 

reprezentantul British American Tobacco și dna Oana Iacob -

reprezentanta Japon Tobacco International - România care au ținut să 

precizeze că România a implementat toate directivele europene în materia 

consumului de tutun și că - prin interzicerea expunerii la raft a pachetelor 

de țigări - ar fi afectate, în mod injust, atât comerțul liber, cât și interesele 

producătorilor de țigarete. 

În finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 31 a fost 

avizat negativ, cu majoritate  de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 32 a fost avizat negativ, cu   

unanimitate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 33 a fost avizat favorabil, cu   

unanimitate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 34 a fost amânat. 

Proiectul de lege de la punctul 35 a fost avizat negativ, cu   

majoritate de voturi.  
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La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 36, a luat cuvântul 

dna deputat Diana-Adriana Tușa, în calitate de inițiatoare, care a solicitat 

un aviz favorabil și a evidențiat că inițiativa sa vizează asigurarea 

respectării drepturilor civile ale cuplurilor necăsătorite, indiferent de 

sexul persoanelor din care sunt compuse, și care - conform statisticilor 

din România - sunt în număr din ce în ce mai mare. Au solicitat lămuriri 

asupra proiectului de lege dna deputat Adriana Săftoiu și dl deputat 

Sergiu Cosmin Vlad, care s-au declarat apoi satisfăcuți de răspunsurile 

primite din partea inițiatoarei. 

În finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 36 a fost 

avizat favorabil, cu  unanimitate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 37 a fost avizat negativ, cu   

unanimitate de voturi.  

La punctul 38, a luat cuvântul dl deputat Apjok Norbert, care a 

reliefat că inițiativa sa legislativă ține seama de criteriile pieții în stabilirea 

valorii imobilelor ce se restituie în baza legii și că această valoare, 

existentă în grilele notariale, este stabilită de evaluatori autorizați. 

În final, proiectul de lege de la punctul 38 a fost avizat favorabil, cu   

majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 39 a fost  amânat. 

Proiectul de lege de la punctul 40 a fost avizat negativ, cu   

majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 41 a fost avizat favorabil, cu   

unanimitate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 42 a fost avizat favorabil, cu   

unanimitate de voturi.  
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Propunerea legislativă de la punctul 43 a primit un aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

La dezbaterea propunerea legislativă de la punctul 44 al ordinii de 

zi, a luat cuvântul dl Decebal Ghinoiu - consilier juridic în Ministerul 

Justiției - care a afirmat că nu există un punct de vedere al Guvernului 

asupra respectivei inițiative. 

În final, propunerea legislativă de la punctul 44 a primit un aviz 

negativ, cu unanimitate de voturi. 

Propunerile legislative de la punctele 45, 46 și 47 au fost amânate, 

prin votul unanim al deputaților prezenți 

 

 

 

                                                 Președinte 

 

                               deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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