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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 23 septembrie 2019 
 
 

Pe data de 23 septembrie 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 instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua 

limbii, alfabetului şi culturii armene (PLx 397/2019). 

2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare (PLx 370/2019).  

3.    Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 295/2019).  

4.   Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PLx 296/2019).   

5.  Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea 

nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (PLx 298/2019). 
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6.   Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din 

Legea educatiei nationale nr.1/2011 (PLx 334/2019). 

7.    Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 47/1992 

privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (PLx 335/2019). 

8.   Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţei naţionale 

nr.1/2011 (PLx 336/2019). 

9   Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii 

antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia 

de Combatere a Fraudelor (PLx 375/2019). 

10.   Proiect de Lege privind suspendarea permisului auto (PLx 379/2019). 

11.   Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice şi al art.32 alin.(1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor (PLx 380/2019). 

12.   Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea educaţiei fizice 

şi sportului nr.69/2000 (PLx 381/2019). 

13.  Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea 

nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic 

pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise 

documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PLx 

382/2019).  

14.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea alineatelor (3) şi 

(4) ale articolului 16, precum şi a Anexei din Legea nr.215 din 11 

noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale, publicată în Monitorul 

Oficial al României, (PLx 383/2019). 
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15.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului 

asistentului social în România nr.466/2004 (PLx 384/2019). 

16.    Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 

privind pensiile militare de stat (PLx 386/2019). 

17.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar (PLx 387/2019). 

18.     Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - 

Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a 

romilor - 2019 COM(2019)406. 

19.   Diverse 

 

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, Sergiu Cosmin Vlad, Benkö Erika, Ana Adriana 

Săftoiu și Cătălin-Ioan Nechifor. A absentat dl deputat 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:  

- pentru punctele 5 și 14 ale ordinii de zi - a participat dl Florin 

Bucur - consilier juridic la Ministerul Apărării Naționale; 

- pentru punctul 9 al ordinii de zi, au participat dl Dragoș 

Panaitescu - Director adjunct la Direcția Elaborare Acte Normative din 

Ministerul Justiției, însoțit de dna Bianca-Georgiana Dumbravă - 

consilier juridic la același minister; 
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- pentru punctele 10 și 11 ale ordinii de zi, a participat dl 

Florentin Brăcea, Chestor de poliție de la I.G.P.R. din cadrul M.A.I.;  

- pentru punctul 13 al ordinii de zi, a participat dl Daniel-

Constantin Coroamă - Secretar de stat pentru păduri la Ministerul Apelor 

și Pădurilor. 

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

Varujan Pambuccian - pentru inițiativa legislativă de la punctul 1 al 

ordinii de zi și dl deputat Dumitru Lupescu - pentru punctul 15 al ordinii 

de zi. 

 

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

deputat Varujan Pambuccian care a arătat importanța culturii, limbii și 

minorității armene, în formarea diversității multiculturale care a condus la 

formarea culturii moderne românești și a solicitat un vot favorabil pentru 

inițiativa sa. În final, deputații prezenți au adoptat - cu unanimitate de 

voturi - proiectul de lege de la punctul 1. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost amânată, cu 

unanimitate de voturi, pentru ședința de săptămâna viitoare a Comisiei. 

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

unanimitate de voturi. 

Și propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi.  

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

majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere reprezentantul 

Ministerul Apărării Naționale, dl Florin Bucur, care a spus că inițiativa nu 

este susținută de către Guvern. 
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Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Și propunerea legislativă de la punctul 8 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat negativ cu majoritate 

de voturi, deși - în luarea sa de cuvânt - dl Dragoș Panaitescu, 

reprezentantul inițiatorului din partea Ministerul Justiției, a susținut că 

proiectul de lege vine să clarifice statutul profesional al angajaților 

aparținând A.N.A.F. care sunt detașați, în prezent, la Ministerul Public, 

unde ar urma să fie încadrați ca specialiști, având calitatea de funcționari 

publici. 

Proiectele de lege de la punctele 10 și 11 au fost avizate negativ cu 

majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere dl Florentin Brăcea, 

din cadrul M.A.I., care a declarat că Guvernul nu susține aceste inițiative. 

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

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 13 a fost avizat negativ cu majoritate 

de voturi, după ce a intervenit în dezbatere dl Daniel-Constantin Coroamă 

- Secretar de stat pentru păduri la Ministerul Apelor și Păduri, care a 

declarat că Guvernul nu susține inițiativa, forma actuală a legii 

corespunzând Codului civil în vigoare. 

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

de voturi, după ce a intervenit în dezbatere reprezentantul Ministerul 

Apărării Naționale, dl Florin Bucur, care a spus că inițiativa nu poate fi 
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susținută de ministerul său, întrucât ar încălca principiul ierarhiei militare 

și ordinea protocolară de precădere din cadrul ceremonialurilor militare. 

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

deputat Dumitru Lupescu, care a reliefat oportunitatea inițiativei sale, în 

sensul eliminării incompatibilității pentru asistenții sociali care lucrează în 

cadrul unor entități juridice de drept public, în condițiile în care aceștia 

sunt instruiți și aparțin Colegiului Național al Asistenților Sociali, care s-a 

constituit în februarie 2005, în baza Legii 466/2004, ca organizație 

profesională, neguvernamentală, de interes public. 

În final, proiectul de lege de la punctul 15 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

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

de voturi. 

Dezbaterea proiectului de lege de la punctul 17 a fost amânată, cu 

majoritate de voturi, pentru o proximă ședință a Comisiei. 

Și dezbaterea comunicării de la punctul 18 a fost amânată, cu 

majoritate de voturi, pentru o ședință viitoare a Comisiei. 

La punctul 19, deputații l-au votat, cu unanimitate de voturi, pe dl 

deputat Cătălin-Ioan Nechifor în funcția de vicepreședinte al Comisiei, la 

propunerea Grupului parlamentar Pro-Europa, aprobată în ședința 

Comitetului liderilor grupurilor parlamentare din data de 18 septembrie.  

 

                                                  Președinte 

                                  deputat Ibram Iusein 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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