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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 8 mai 2018 
 

         
Pe data de 15 mai 2018 a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut 

următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate (PLx 186/2018). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

audiovizualului nr.504/2002 cu modificările şi completările ulterioare ( 

PLx 187/2018).  

3. Proiect de Lege privind alăptarea în spaţii publice (PLx 

257/2018). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

(PLx 258/2018).       

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea 

nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice (PLx 

259/2018). 
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6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 

nr.97 din 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români republicată (PLx 260/2018). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PLx 

262/2018). 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 267/2018). 

9. Propunere legislativă “LEGE Anti-birocraţie” (PLx 275/2018). 

10. Propunere legislativă pentru completarea art.234 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 276/2018). 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.34 

din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (PLx 277/2018). 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 278/2018). 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (PLx 

285/2018). 

14. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal (PLx 286/2018). 
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15. Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

(PLx 290/2018). 

16. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 292/2018). 

17. Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 296/2018). 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 11 deputaţi din 

numărul total de 12. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, Petre-

Florin Manole, Elvira Şarapatin, Kulcsár-Terza József-György, Benkö 

Erika, Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu și Ionuț-Marian Stroe. 

A absentat: dl deputat Radu Costin Vasilică - din Grupul 

parlamentar al PSD. 

Şedinţa a fost condusă de Preşedintele Comisiei, dl deputat Ibram 

Iusein. 

 

La şedinţă au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 

Ministerul Justiţiei, Ministerului de Finanţe Publice și Ministerului 

Culturii şi Identităţii Naţionale, după cum urmează: dl Ion Ardeal-Ieremia 

- Secretar de stat la M.C.I.N, însoțit de dl Corneliu Frimu - consilier, dna 

Marina Enescu consilier la M.F.P., dna Alina Todorică - consilier la 

Ministerul Justiţiei. Au mai participat - din partea Agenţiei Naţionale 

pentru Egalitate de Şanse între femei și bărbaţi - Monaliza Cârstea - 
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Secretar general al A.N.E.S., însoțită de dl George Dumitrescu - consilier 

în cadrul Agenției menționate. 

 

 

La primul punct al ordinii de zi, deputaţii au decis, cu majoritate de 

voturi, avizarea  favorabilă  a  propunerii legislative. 

La propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii 

au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. 

La dezbaterea propunerii legislative de la acest punct al ordinii de 

zi, a participat ca inițiator, dl deputat Ovidiu Alexandru Raețchi. Domnia 

sa a luat cuvântul în deschiderea dezbaterilor și a solicitat un vot 

favorabil, subliniind că - pornind de la niște cazuri reale, în care mamele 

care alăptau în public au avut de suferit - domnia sa a inițiat propunerea 

legislativă în dezbatere, prin care, în cazul în care mama care alăptează 

suferă un inconvenient din partea cuiva, respectivul să fie amendat de 

autoritățile însărcinate cu ordinea publică. Dânsul a mai arătat că a preluat 

modelul legilor din Scoția - cel mai avansat în favoarea protejării femeii - 

care prevede că vârsta copilului să fie de până la 2 ani și nu de 6 luni, ca 

în alte state europene. Au intervenit în dezbatere - asupra vârstei până la 

care este permisă alăptarea în public - dna deputat Adriana Săftoiu și dl 

deputat Daniel Vasile, care au propus, fiecare, desfiin țarea pragului limită 

de 2 ani, din tot cuprinsul propunerii legislative, printr-un amendament 

care să fie însușit de către toți membrii Comisiei. Amendamentul a fost 

adoptat în unanimitate. De asemenea, la propunerea domnului Gabriel 
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Petrea, a fost introdusă și Poliția locală, între organele care pot da amenzi, 

în cazul nerespectării dispozițiilor viitoarei legi, printr-un amenndament 

la articolul 5 alin.(1), care a avut următoarea formulare: 

    „Art.5.- (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art.2 şi 

aplicarea sancţiunilor de către persoanele împuternicite din cadrul 

Autorităţii Naţionale pentru protecţia Consumatorului,   Ministerului 

Afacerilor Interne sau Poliţiei locale, după caz.” Și acest amendament a 

fost adoptat de Comisie cu unanimitate de voturi. 

În final, propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată 

favorabil, cu unanimitate voturi, într-o formă amendată, cu cele două 

amendamente admise.  

Propunerea legislativă  de la punctul 4 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi şi un amendament admis. Acesta a avut ca autor pe 

membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale și următoarea formulare: „La alin.(3) al art.37, 

litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c) Ministerul Afacerilor 

Interne, prin ofiţerii şi subofiţerii din cadrul său, sau Poliţia locală în 

cazul contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art.6 alin.(11)”. 

La punctul 5, propunerea legislativă a primit aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi, deși dl deputat Daniel Vasile a evidențiat - în  

intervenția sa - că inițiativa legislativă nu corespunde cerințelor de 

redactare impuse de Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

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

majoritate  de voturi. 

La punctul 8, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 9 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 10 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 11 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă de la punctul 12 al ordinii de zi, deputaţii 

au hotărât - cu unanimitate de voturi - avizarea negativă a acesteia. 

Pentru proiectul de lege de la punctul 13 al ordinii de zi, deputaţii au 

hotărât - cu unanimitate de voturi - acordarea unui aviz favorabil. 

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

de voturi, după ce reprezentanta Ministerului Justiției a subliniat că 

Guvernul nu susține respectivul proiect de lege, întrucât creșterea 

pedepselor pentru cerșetorie nu s-ar încadra în politica penală actuală a 

statului, iar pentru cerșetoria organizată există legi speciale, care 

sancționează drastic acest fenomen social. 

Propunerea legislativă de la punctul 15 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă de la punctul 16 al ordinii de zi, deputaţii 

au hotărât - cu unanimitate de voturi - avizarea favorabilă  a propunerii 

legislative. 
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La proiectul de lege de la punctul 17 al ordinii de zi, deputaţii au 

hotărât - cu unanimitate de voturi - avizarea negativă acestuia, după ce 

reprezentanta Ministerului Justiției a arătat că Guvernul nu susține 

respectivul proiect de lege, întrucât s-ar crea o confuzie nedorită între 

reprezentanții for țelor de ordine ale statului și agenții de pază privați, 

aceștia din urmă neputând fi asimilați autorităților statului. 

                                                    

 

Președinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu  
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