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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 2 iulie 2019 

 

Pe data de 2 iulie 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 completarea Ordonanţei 

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

283/2019).  

2.  Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 

privind Codul de procedura civilă, republicată în Monitorul Oficial al 

României Nr.247 din 10.04.2015 (PLx 284/2019). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale - Republicată  (PLx 285/2019).   
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4.  Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea 

nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (PLx 

286/2019). 

5.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 

privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi pentru 

modificarea 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 procesului penal (PLx 

287/2019). 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 13 deputaţi din 

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

Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Ana Adriana Săftoiu, Benkö 

Erika, Mircea Marius Banias, Octavian Petric, Mircea-Titus Dobre, Alin 

Vasile Văcaru, Andrei Alexandru-Ioan, Marilena-Emilia Meiroşu, 

Cătălin-Ioan Nechifor și Ion Mocioalcă.  

Au absentat: dna deputat Mihaela Huncă și dl deputat Petru-Sorin 

Marica - din Grupul parlamentar Pro Europa, precum și dl Kulcsár-

Terza József-György - din Grupul parlamentar al UDMR.  

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:  
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- la punctul 1 al ordinii de zi, dl Florentin Brăcea - Chestor de 

poliție de la I.G.P.R. din cadrul M.A.I., însoțit de dna Mariana Dragnea - 

Șef serviciu în cadrul aceleiași structuri a M.A.I.; pentru acest punct a 

mai participat și dl Vajda Zsombor - Vicepreședintele Autorității 

Electorale Permanente; 

- pentru punctul 2 al ordinii de zi, dna Oana Bucur - consilier 

juridic în Ministerul Justiției, însoțită de dl Radu Geamănu - consilier 

juridic la același minister; 

- pentru punctul 5 al ordinii de zi - dna Cristina Granaci, 

consilier juridic în Ministerul Justiției, împreună cu dl Mihai George, 

consilier juridic la același minister. 

 

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

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit un aviz negativ cu 

majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere și dl Radu 

Geamănu, reprezentantul Ministerului Justiției, care a declarat că 

Guvernul nu susține această inițiativă legislativă. 

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

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi, după ce a intervenit în discuție și dl Mihai George 

de la Ministerul Justiției - care a declarat că Guvernul nu susține această 

inițiativă legislativă, întrucât modificările legislative propuse ar însemna 



 

4 
 

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, care ar intra în conflict cu Decizia 

pilot a C.E.D.O privind situația necorespunzătoare a penitenciarelor 

din România, din data de 25 aprilie 2017, care a fost generată de 

Hotârârea C.E.D.O. în cazul Rezmiveș ș.a. împotriva României. 

 

 

 

Președinte 

 

                                     deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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