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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 3  martie 2020 
 
 

Pe data de 3 martie 2020, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor, 

care s-a desfășurat în două părți. 

În prima parte a ședinței, comisia a avut următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 50/2020).  

2.  Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de sprijin 

financiar acordat cetăţenilor români foşti rezidenţi pe teritoriul României, 

care se întorc în ţară (PLx 51/2020). 

3.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea alineatului 

(2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 

(PLx 52/2020). 

4.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari şi administrarea condominiilor (PLx 53/2020).  
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5.    Proiect de Lege pentru completarea art.192 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul Penal (PLx 54/2020). 

6.      Proiect de Lege privind modificarea şi completarea articolului 

57 din Legea nr.487 din 2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor 

cu tulburări psihice (PLx 55/2020). 

7.     Proiect de Lege pentru modificarea art.116 alin.(1) lit.c din Legea 

nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe (PLx 57/2020). 

8.    Proiect de Lege privind protecţia persoanelor cu boli şi afecţiuni 

alergice în România (PLx 59/2020). 

9.      Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 

din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 

60/2020). 

10.     Proiect de Lege privind completarea Legii 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for ţei de muncă 

(PLx 61/2020). 

11.    Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice (PLx 

62/2020). 

12.     Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 

pentru modificarea şi completarea altor acte normative (PLx 63/2020). 

  13.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari şi administrarea condominiilor ( PLx 64/2020). 
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 14.       Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 66/2020). 

 15.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (PLx 67/2020). 

 16.      Proiect de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc  

(PLx 68/2020). 

 17.       Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.26/2020 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum 

şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor 

parlamentare anticipate  (PLx 72/2020).              

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi din 

numărul total de 15. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Ghera Giureci-Slobodan, 

Longher Victoria, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-György, Marilena-

Emilia Meiroșu, Emil-Marius Pașcan, Alexandru Teacă, Ana Adriana 

Săftoiu, Popescu Mariana-Venera, Csokany Petronela-Mihaela, Bogdan-

Alin Stoica și Vexler Silviu. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Daniel Vasile - 

vicepreşedintele comisiei. 

 

La ședință, au participat următorii invitați din partea Guvernului: dl 

Bogdan Ghinea - consilier la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației - pentru punctele 4 și 13, dl Liviu Brătescu - Secretar de stat 

la Ministerul Culturii, pentru punctul 16 al ordinii de zi, precum și dl Vajda 
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Zsombor - Vicepreședintele Autorității Electorale Permanente și col. 

Ciprian Caralicea - Secretar general la Administraţia Naţională a Rezervelor 

de Stat şi Probleme Speciale din cadrul M.A.I., însoțit de dl Corneliu Mann 

- Șef birou în cadrul aceleiași instituții. 

 

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

deputat Daniel Vasile, care a evidențiat că taxarea cu până la 50% din cifra 

de afaceri a agenților economici care nu angajează persoane cu dizabilități 

nu este o soluție de natură a rezolva problema asigurării locurilor de muncă 

pentru această categorie de persoane și că promovarea acestui proiect de 

lege ar îngreuna, de fapt, activitatea economică. În același sens s-a 

pronunțat și dna deputat Adriana Săftoiu. Ca urmare, proiectul de lege de la 

punctul 1 a  primit un aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a  primit un aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat negativ, cu unanimitate 

de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 4, a luat cuvântul, 

reprezentantul M.D.R.A.P., care a evidențiat că ministerul său a dat un aviz 

negativ acestui proiect de lege, întrucât acesta ar abroga unele dispoziții 

utile din legislația în materia asociațiilor de proprietari privitoare la 

calificarea administratorilor de condominii, dispoziții care au fost introduse 

tocmai pentru a asigura calitatea muncii și corectitudinea administratorilor 

și a se preveni posibile fraude cu banii acestor asociații. 

În consecință, proiectul de lege de la punctul 4 a primit - din partea 

membrilor comisiei - un aviz negativ, cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil, cu unanimitate  

de voturi, într-o formă amendată. 

Și 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, de asemenea, 

cu  unanimitate  de voturi. 

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 negativ, 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 favorabil, cu  majoritate  

de voturi. 

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

unanimitate de voturi, într-o formă amendată, cu amendamente de 

redactare. 

Proiectul de lege de la punctul 13 a  primit un aviz negativ, cu 

unanimitate de voturi. 

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

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 15 a fost avizat favorabil, cu  majoritate 

de voturi. 

La punctul 16, dl Liviu Brătescu - Secretar de stat la Ministerul 

Culturii - a declarat sprijinul ministerului pe care-l reprezintă pentru  
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avizarea favorabilă a acestui proiect de lege, urmând ca “Ziua satelor” să fie 

sărbătorită în ultima duminică a lunii septembrie.  

În finalul discuțiilor asupra acestui punct, proiectul de lege la punctul 

16 a primit un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

La punctul 17, reprezentantul Administraţiei Naţionale a Rezervelor 

de Stat şi Probleme Speciale din cadrul M.A.I. a subliniat că există asigurat 

- prin contracte - stocul de hărtie pentru producerea buletinelor de vot și a 

solicitat un aviz negativ pentru proiectul în dezbatere, astfel încât legislația 

în vigoare să rămână așa cum este în prezent, pentru a asigura desfășurarea 

în bune condiții a alegerilor următoare. Și reprezentantul A.E.P. a susținut 

același punct de vedere. Ca urmare, membrii comisiei au decis - cu 

majoritate de voturi - să dea un aviz negativ proiectului de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2020, astfel încât 

respectiva ordonanță să rămână în vigoare. În plus, la propunerea domnului 

deputat Daniel Vasile - care a preluat sugestia Secretarului general al 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din 

cadrul M.A.I., dl col. Caralicea - membrii comisiei au votat, în unanimitate, 

completarea art.VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2020 

privind modificarea și completarea unor acte normative în materia 

alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri 

pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate cu 

un alineat nou, alineatul (11) cu următorul cuprins: ”(11) Procedura 

prevăzută la art.VII alin (1) rămâne în vigoare până la data finalizării 

acumulării stocului de hârtie, prin recepționarea și plata produsului.”. 

Partea a doua a ședinței s-a desfășurat împreună cu Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei 
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şi pentru petiţii ale Camerei Deputaţilor şi cu Comisia juridică, de numiri, 

disciplină, imunităţi şi validări, Comisia pentru constituţionalitate, Comisia 

pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii şi Comisia 

pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi ale Senatului, 

pentru audierea dlui Cătălin Marian Predoiu la funcţia de Ministru al 

Justiţiei. 

Și în a doua parte a şedinţei Comisiei, au fost prezenţi un număr de 15 

deputaţi din numărul total de 15. 

 

Audierea Ministrului Justiției, în cadrul ședinței celor 7 comisii 

parlamentare reunite s-a desfășurat sub conducerea senatorului Șerban 

Nicolae, președintele Comisiei juridice a Senatului. 

 Ministrul interimar, Cătălin Predoiu, propus pentru un nou mandat, a 

prezentat, în continuare, principalele probleme asupra cărora se va 

concentra în viitorul mandat, pentru a facilita bunul mers al justiției. 

În deschiderea audierilor, senatorul Titus Corlăţean a făcut o precizare 

cu privire la motivul real pentru care Cătălin Predoiu se află din nou în faţa 

comisiei de audieri din Parlament, desemnat din nou pentru funcţia de 

ministru al Justiţiei: acesta fiind decizia CCR care l-a obligat pe premierul 

desemnat Ludovic Orban să îşi depună mandatul.  

Principala problemă, în cadrul audierilor, a fost ridicată de dl deputat 

Florin Iordache, care l-a întrebat pe candidat cum a fost posibil ca să 

contrasemneze cele 25 de ordonanțe de urgență date de Cabinetul Orban, în 

condițiile în care nu existau avizele din partea Consiliului Legislativ și din 

partea Consiliului Economic și Social. 
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Față de acestea, Cătălin Predoiu a spus că adoptarea OUG-urilor fără 

avizul Consiliului Legislativ este o cutumă a tuturor Guvernelor. Printre alte 

probleme pe care le-a atins apoi, în prezentarea sa, candidatul la funcția de 

ministru al Justiției a fost și problema pensiilor speciale ale magistraților, 

pentru care a declarat că trebuie găsite soluţii tehnice. 

Prezentarea ministrului Cătălin Predoiu a continuat cu alte întrebări 

din partea parlamentarilor celor 7 comisii reunite și răspunsurile 

candidatului la acestea. 

În finalul audierii, fiind supusă la vot candidatura la funcția de 

Ministru al Justiției, membrii celor 7 comisii de specialitate din Camera 

Deputaților și Senat au decis, cu majoritate de voturi, acordarea unui aviz 

negativ candidatului la funcția de Ministru al Justiției, astfel: 38 de voturi 

„pentru”, 26 de voturi „împotrivă” și 12 abțineri. 

 

 

 
    Vicepreședinte 
 

 
                                 deputat Daniel Vasile 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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