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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

     

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 25 iunie 2019 

 

Pe data de 25 iunie 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 privind modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale (PLx 238/2019).  

2.   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.29/2019 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru 

organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul 

European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019 (PLx 280/2019). 

3.   Propunere legislativă de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor 

şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
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procesului penal, de modificare şi de completare a Legii nr.286/2009 

privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea 

pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare 

în cursul procesului penal (PLx 281/2019).  

4.   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 

1996 cadastrului şi publicităţii imobiliare (PLx 282/2019). 

5. Propunere legislativă privind protecţia operatorilor economici 

împotriva abuzurilor instituţiilor statului (PLx 276/2019). 

6. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (PLx 

290/2019). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor 

personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 

drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat (PLx 291/2019). 

 

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, Petru-Sorin Marica, Ana 

Adriana Săftoiu, Cătălin-Ioan Nechifor, Kulcsár-Terza József-György, 

Mircea Marius Banias, Mihaela Huncă, Octavian Petric, Mircea-Titus 

Dobre, Alin Vasile Văcaru, Andrei Alexandru-Ioan și Ion Mocioalcă. 

Au absentat: dna deputat Marilena-Emilia Meiroşu - din Grupul 

parlamentar Pro Europa, precum și dna Benkö Erika - din Grupul 

parlamentar al UDMR. 
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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 3 al ordinii de zi - dna Alina Barbu, consilier în 

cadrul Direcției pentru Elaborarea Actelor Normative din Ministerul 

Justiției, împreună cu dl Radu Geamănu, consilier juridic la același 

minister; 

- la punctul 4 al ordinii de zi, dl Mircea Popa - Directorul general 

adjunct al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, însoțit 

de dna Lucia Smarandache - consilier al acestuia; 

- pentru punctul 5 al ordinii de zi, dl Valeriu Sorin Naș - Secretar de 

stat  la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, 

însoțit de dl Mihai Ciprian Rogojan - Director de cabinet la același minister. 

 

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

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a primit un aviz favorabil cu 

majoritate de voturi. 

La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 3, deputații prezenți 

au avut în vedere faptul că modificările legislative propuse ar însemna 

revenirea la forma anterioară a Legii nr.254/2013 privind executarea 

pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare 

în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce 

ar conduce la anularea eforturilor depuse în sistemul penitenciar pentru 
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îmbunătățirea modului de exercitare a dreptului la convorbiri telefonice, 

afectând, în cele din urmă, un drept constituțional.  

În plus, reprezentanții Ministerului Justiției - pentru acest punct - au 

declarat că, prin abrogarea în întregime a Legii 169/2017, propusă prin 

inițiativa în dezbatere, România ar fi constrânsă să recurgă la varianta mai 

costisitoare a despăgubirilor financiare pentru condițiile de detenție 

necorespunzătoare din penitenciare, în loc de acordarea unor reduceri ale 

pedepselor - ca în prezent. Ca urmare, deputații au decis acordarea unui aviz 

negativ propunerii legislative respective. 

Și ini țiativa legislativă de la punctul 4 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere dl Mircea Popa - 

Directorul general adjunct al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară, care a subliniat că Guvenul nu susține inițiativa, pentru că există 

deja - în legile în vigoare - programul gratuit de înscriere al imobilelor în 

sistemul de cadastru național și că gradul de înscriere este, actualmente de 

30%, urmând ca acest program să fie finalizat până în 2023. În sprijinul 

argumentelor de respingere a propunerii legislative, aflată-n discuție la acest 

punct, s-a pronunțat și dl deputat Daniel Vasile.  

Propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi, după ce a intervenit în discuție și dl Valeriu Sorin Naș, 

Secretarul de stat de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat - care a declarat că Guvernul susține această inițiativă 

legislativă, întrucât permite operatorilor economici să funcționeze - în cazul 

conflictului cu autoritățile de control din partea statului - până la 

pronunțarea unei sentințe irevocabile asupra corectitudinii afacerilor 

derulate de aceștia. 
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Propunerile legislative de la punctele 6 și 7 au fost avizate favorabil, 

cu majoritate de voturi. 

 

 

Președinte 

 

                                     deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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