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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
 
                                                         SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 30 octombrie 2018 
 

Pe data de 30 octombrie 2018 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială 

persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de 

suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane 

(PLx 612/2018). 

2.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru 

unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului 

naţional pentru revizuirea Constituţiei (PLx 614/2018). 

3.  Proiect de Lege privind declasificarea unor documente (PLx 

616/2018). 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2001 (PLx 491/2018). 
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5. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 470/2018).  

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea 

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

(PLx 526/2018).  

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat (PLx 532/2018). 

8. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua 

naţională a constructorului (PLx 538/2018). 

9. Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 540/2018). 

 10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 

pentru prevenirea şi combaterea şi efectelor consumului produselor din 

tutun (PLx 541/2018). 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între 

statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii 

proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen (PLx 545/2018). 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (PLx 550/2018). 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 

(PLx 551/2018). 
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14. Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire 

la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor 

persoane sau asupra minorilor (PLx 552/2018). 

15. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PLx 554/2018). 

16. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor (PLx 

561/2018). 

17. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor (PLx 563/2018). 

18. Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul 

României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiul 

Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene (PLx 

566/2018). 

19. Proiect de Lege privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru 

dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică (PLx 567/2018). 

20. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliul 

European - O Europă care protejează: o iniţiativă a competenţelor 

Parchetului European pentru a include infracţiunile de terorism 

transfrontaliere - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 

Salzburg din 19-20 septembrie 2018 COM(2018)641. 
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La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi din 

numărul total de 17. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

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

Florin Manole, Gabriel Petrea, Elena Hărătău, Ana Adriana Săftoiu, 

Cătălin-Ioan Nechifor, Mircea-Titus Dobre, Gabriela-Maria Podaşcă, 

Marilena-Emilia Meiroşu, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-György și 

Alin Vasile Văcaru. 

 Au absentat: dna deputat Elvira Şarapatin, aflată în concediu 

medical, din Grupul parlamentar al PSD și dl deputat Nicolae Bănicioiu - 

neafiliat. 

 

La şedinţă au participat, din partea Guvernului, următorii: la punctul 

1 al ordinii de zi - dl Claudiu-Sorin Roșu-Mareș, Secretar de stat la 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi dl Octavian Ilișoi - 

Vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru 

Siguranţă Alimentară; pentru punctul 2 - dl Corneliu Alexandru - Director 

general adjunct în cadrul M.A.I.; pentru punctul 11 - dna Monica 

Negruțiu - Director general A.N.A.F.; pentru punctul 12 - dl Adrian 

Chiotan - Președintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi; pentru punctul 15 - dl Cristian Anghilina, consilier la  

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi 

dna Ligia Crăciunescu - Consilier la Avocatul poporului, pentru punctul 

16 - dl Ionuț Cîrdei, Director al Inspectoratului General pentru Imigrări 

din M.A.I., iar pentru punctul 18 - dl Pietro Lucian Pavoni - Ministru-

consilier la Ministerul Afacerilor Externe. 

Au mai participat, în calitate de inițiatori ai propunerilor legislative, 

următorii parlamentari: dl deputat Mircea Drăghici - pentru punctul 3, 
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dna deputat Florica Cherecheș - pentru punctul 5,  dna deputat Roxana 

Mînzatu - pentru punctul 8, dl senator Cristian Ghica pentru punctul 10 și 

dna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral - pentru punctul 14. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a întrunit votul unanim al deputaților 

prezenți, fiind avizat favorabil, dupa ce au luat cuvântul şi reprezentanţii 

Cuvernului, dl Claudiu-Sorin Roșu-Mareș - Secretar de stat la Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi dl Octavian Ilișoi - Vicepreşedinte al 

Agenţiei Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţă Alimentară, 

care au cerut, din partea parlamentarilor, un vot favorabil pentru avizarea 

proiectului de lege în discuţie.                                         

Proiectul de lege de la punctul 2 a primit aviz favorabil, cu majoritate 

de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 3 a primit aviz favorabil, cu majoritate 

de voturi, după ce dl deputat Mircea Drăghici, în calitate de co-iniţiator, a 

luat cuvântul la dezbateri şi a cerut, din partea colegilor parlamentari, un 

vot favorabil pentru avizarea inițiativei sale. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat negativ de către 

deputații Comisiei, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 5 a primit aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi, după intervenţia, în calitate de iniţiatoare, a dnei 

deputat Florica Cherecheș - care a cerut, din partea colegilor 

parlamentari, un vot favorabil pentru avizarea inițiativei sale. 

Propunerea legislativă de la punctul 6 a primit favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

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

votul majorității membrilor Comisiei. 
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Proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi a fost avizat 

favorabil, cu majoritate de voturi, după intervenţia - în calitate de 

iniţiatoare - a dnei deputat Roxana Mînzatu, care a cerut, din partea 

colegilor parlamentari, un vot favorabil pentru avizarea inițiativei sale. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat negativ de către 

deputații Comisiei, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 10 al ordinii de zi a primit aviz 

negativ, cu majoritate de voturi, după ce dl senator Cristian Ghica - în 

calitate de co-iniţiator - a luat cuvântul la dezbateri şi a cerut, din partea 

colegilor parlamentari, un vot favorabil pentru avizarea inițiativei sale. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a fost avizat negativ, cu majoritate 

de voturi, după ce dna Monica Negruțiu - Director general A.N.A.F - a 

spus că instituția pe care o reprezintă susține inițiativa legislativă în 

dezbatere. 

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

unanimitate de voturi, după ce dl Adrian Chiotan - Președintele 

Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi - a afirmat că 

instituția pe care o reprezintă susține proiectul în dezbatere. 

Proiectul de lege de la punctul 13 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 14 al ordinii de zi a fost avizat 

favorabil, cu unanimitate de voturi, după intervenţia - în calitate de 

iniţiatoare - a dnei deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral, care a cerut, din 

partea colegilor parlamentari, un vot favorabil pentru avizarea inițiativei 

sale. 

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

votul majorității membrilor Comisiei, deşi dl Cristian Anghilina, consilier 



 

 

7/7 

la  Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 

Adopţie, a afirmat că instituția pe care o reprezintă nu susține proiectul în 

dezbatere. 

Dezbaterea proiectului de lege de la punctul 16 a fost amânată pentru 

proxima şedinţă a Comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 17 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 18 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere şi dl Pietro Lucian 

Pavoni - Ministru-consilier la Ministerul Afacerilor Externe, care a 

declarat că ministerul său susţine avizarea actului normativ în discuţie. 

Proiectul de lege de la punctul 19 a fost avizat negativ de către 

deputații Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La punctul 20 al ordinii de zi, deputaţii prezenţi au decis - prin votul 

lor unanim - să adopte un proiect de opinie favorabil pentru Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European şi Consiliul European privitoare la 

extinderea competenţelor Parchetului European şi pentru infracţiunile de 

terorism transfrontaliere. 

                                         

   

             Președinte 

 

                                  deputat Ibram Iusein 

 

         

 Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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