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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 20 octombrie 2020 
 

 

Pe data de 20 octombrie 2020, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 

Deputaţilor care s-a desfășurat on-line. 

Comisia a avut următoarea ordine de zi:  

1.   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă 

de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea 

sportului de performanţă (PLx 621/2020). 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (Plx 

628/2020).  

3.   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550/2004 

privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române (Plx 571 

/2020).  
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La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi din 

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

Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Csokany Petronela-Mihaela, 

Ghera Giureci-Slobodan, Longher Victoria, Kulcsár-Terza József-

György, Marilena-Emilia Meiroșu, Emil-Marius Pașcan, Popescu 

Mariana-Venera, Alexandru Teacă, Ana Adriana Săftoiu, Bogdan-Alin 

Stoica, Luminița-Maria Jivan și Vexler Silviu. 

A absentat dna deputat Benkö Erika - din Grupul parlamentar al 

UDMR. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele 

comisiei. 

A participat on-line la ședință, în calitate de inițiator al propunerii 

legislative de la punctul 3 al ordinii de zi, dl deputat Matei-Adrian 

Dobrovie. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi și un amendament admis prin votul unanim al 

deputaților din comisie. În cadrul dezbaterii asupra acestui punct, a luat 

cuvântul dl deputat Matei-Adrian Dobrovie, care a considerat că este 

necesar ca populația să fie protejată de intervenții abuzive din partea 

jandarmeriei, în cazul mitingurilor și adunărilor publice și a introdus un 
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nou alineat la alineatul (3) al articolului 32 din textul Legii nr.550/2004, 

alineatul (31), prin care, în cazul folosirii de substanțe iritant lacrimogene, 

mesajele de somare și de avertizare să includă și informații despre 

substanțele folosite și efectele lor asupra sănătății. 

Apoi membrii comisiei au propus un amendament tot la art.32, 

constând din introducerea unui nou alineat, devenit alineatul (32), votat în 

unanimitate, cu următoarea formulare: 

„(32) Informațiile legate de denumirea și componența substanțelor 

folosite se comunică de către Inspectoratul General al Jandarmeriei 

Române, atât Direcției de Sănătate Publică, cât și serviciilor medicale de 

urgență și prim ajutor, care acordă asistență și îngrijire medicală 

persoanelor rănite.” 

 

 

                                                  Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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