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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 2 aprilie 2019
Pe data de 2 aprilie 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 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx
158/2019).
2.

Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002

privind regimul străinilor în România şi OG nr.25/2014 privind încadrarea
în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor
în România (PLx 163/2019).
3.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1

din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului (PLx 164/2019).
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4.

Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx
169/2019).
5.

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români (PLx 172/2019).
6.

Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea

nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal (PLx 173/2019).
7.

Propunere legislativă privind modificarea şi completarea

Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx
175/2019).
8.

Propunere legislativă pentru completarea articolului 38

alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice (PLx 176/2019).
9.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 177/2019).
10.
Guvernului

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
nr.8/2019

privind

unele

măsuri

pentru

aplicarea

Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de
punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce
priveşte instituirea Parchetului European (EPPO).
11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa
şi actele de identitate ale cetăţenilor români (PLx 185/2019).
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12. Proiect de Lege pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice (PLx 188/2019).
13. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 192/2019).
14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (PLx
193/2019).
15. Proiect de Lege privind combaterea birocraţiei în activitatea de
relaţii cu publicul a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale
(PLx 195/2019).
16. Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români (PLx 196/2019).
17. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 198/2019).
18. Proiect de Lege pentru Programul Naţional Prima Lumină (PLx
199/2019).
19. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii
nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
(PLx 200/2019).
20.

Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou

pentru nou-născut (PLx 201/2019).
21.

Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 202/2019).
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22. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx
204/2019).
23.

Propunere legislativă pentru completarea art.320 din Legea

95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 205/2019).
24. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, republicată (PLx 206/2019).
25. Propunere legislativă privind completarea şi modificarea
Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri (PLx 207/2019).

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi din
numărul total de 17. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram
Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Gabriel Petrea, Ana Adriana
Săftoiu, Cătălin-Ioan Nechifor, Marilena-Emilia Meiroşu, Benkö Erika,
Kulcsár-Terza József-György, Gabriela-Maria Podaşcă, Mihaela Huncă,
Octavian Petric, Mircea-Titus Dobre, Mircea Marius Banias, Alin Vasile
Văcaru și Ion Mocioalcă și Nicolae Bănicioiu.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein preşedintele comisiei.

La şedinţă au participat, din partea Guvernului, următorii:
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- pentru punctul 2, dna Claudia Popa şi dna Anca Marin - Ofițeri
specialişti în cadrul M.A.I. - Inspectoratul General pentru Imigrări
- pentru punctul 6, 9, 17, 18 și 19 - dna Angelica Voinea, consilier
superior la Ministerul Finanțelor Publice;
- pentru punctul 5, 11 şi 16 - dl comisar-şef de poliţie Cătălin-Aurel
Giulescu,

Directorul

Direcţiei

pentru

Evidenţa

Persoanelor

şi

Administrarea Bazelor de Date din cadrul M.A.I.;
- pentru punctul 18 - dl Marian Răduț - expert în cadrul Ministerului
Finanțelor Publice;
- pentru punctul 19, dl Tudorel Apostol, Ofițer specialist în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne - I.G.P.R.;
- pentru punctul 24 - dl George Grigore - Director adjunct in cadrul
Ministerul Afacerilor Interne la Inspectoratul General al Poliţiei Române,
însoțit de dna Maria Dragnea - Inspector-Șef serviciu la aceeaşi instituţie.

A mai participat, în calitate de inițiator, pentru inițiativa legislativă
de la punctul 23 - dl senator Gabi Ionașcu.

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil, cu majoritate
de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit aviz negativ, cu
majoritate de voturi, după ce au luat cuvântul reprezentantele Ministerului
Afacerilor Interne, dna Claudia Popa şi dna Anca Marin, care au declarat
că ministerul respectiv nu susţine promovarea acestei iniţiative legislative.
Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil, cu
unanimitate de voturi.
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Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil, cu
unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 5 a primit aviz negativ, cu
majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere dl Cătălin-Aurel
Giulescu

-

Directorul

Direcţiei

pentru

Evidenţa

Persoanelor

şi

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerul Afacerilor Interne,
care a solicitat membrilor Comisiei să dea un aviz negativ iniţiativei
legislative, întrucât nu există condiţii logistice şi tehnice ca aceasta să fie
aplicată; în plus, iniţiatorul propunerii a greşit sediul materiei, când a făcut
modificarea legislativă în discuţie.
Și propunerea legislativă de la punctul 6 a primit aviz negativ, cu
majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere dna Angelica
Voinea, consilier superior la Ministerul Finanțelor Publice, care a spus că
ministerul său nu susţine avizarea acestei iniţiative legislative.
Propunerea legislativă de la punctul 7 a fost avizată favorabil, cu
unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 8 a fost avizată negativ, cu
unanimitate de voturi, după ce dl deputat Ibram Iusein a luat cuvântul,
arătând că este oportună avizarea iniţiativei, întrucât salarizarea
personalului din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier se face, în prezent, doar din fondurile provenite de la
Registrul Auto Român, căruia i se diminuează astfel veniturile, instituţia
fiind o regie autonomă, care se autofinanţează.
Propunerea legislativă de la punctul 9 a primit aviz favorabil, cu
majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere dna Angelica
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Voinea, consilier superior la Ministerul Finanțelor Publice, care a afirmat
că ministerul său nu susţine avizarea acestei iniţiative legislative.
Proiectul de lege de la punctul 10 a primit aviz favorabil - cu
majoritate de voturi - din partea membrilor Comisiei.
Proiectul de lege de la punctul 11 a fost avizat negativ, cu majoritate
de voturi, după ce a intervenit în dezbatere dl Cătălin-Aurel Giulescu Directorul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor
de Date din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, care a solicitat membrilor
Comisiei să dea un aviz negativ iniţiativei legislative, arătând că, deşi este
dezirabilă, România nu este pregătită pentru aplicarea unei asemenea
iniţiative legislative, în condiţiile în care circa jumătate din populaţia ţării
nu se încadrează în prevederile iniţiativei legislative, din punct de vedere a
suprafeţei spaţiului de locuit pe persoană.
Proiectul de lege de la punctul 12 a fost avizat favorabil, cu
unanimitate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 13 a fost avizat negativ, cu majoritate
de voturi.
Proiectele de lege de la punctele 14 și 15 au fost avizate favorabil, cu
majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 16 a fost avizat favorabil, cu
unanimitate de voturi, deși reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne,
dl comisar de poliţie Cătălin-Aurel Giulescu, a spus că ministerul său nu
susţine avizarea acestei iniţiative legislative, deoarece Sistemul naţional
pentru Evidenţa Persoanelor nu are capabilitatea tehnică de a prelua
fotografiile pe care ar trebui să le facă cetăţenii la oficiile consulare din
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străinătate, conform acestui proiect de lege, în vederea întocmirii unui act
de identitate.
La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 17, a luat cuvântul
dna Angelica Voinea, reprezentanta Ministerului Finanțelor Publice, care a
afirmat că ministerul său are rezerve să susţină avizarea acestei iniţiative
legislative. În replică, dna deputat Mihaela Huncă a declarat că este bine ca
să se acorde facilităţi fiscale acelor firme private care acordă burse pentru
elevii studioşi şi a propus membrilor comisiei să se dea un aviz favorabil
proiectului în discuţie.
În final, 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
unanimitate de voturi, după au intervenit în dezbatere atât dl Marian Răduț
- expert în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, cât și dna Angelica
Voinea, consilier superior la acelaşi minister - care au solicitat membrilor
Comisiei să avizeze negativ proiectul de lege.
Proiectul de lege de la punctul 19 a fost avizat negativ, cu majoritate
de voturi, după ce a luat cuvântul dl Tudorel Apostol, reprezentantul
I.G.P.R din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care a declarat că
ministerul respectiv nu susţine avizarea acestei iniţiative legislative,
deoarece activitatea de pază necesită calificări adecvate, neputând fi făcută
pe bază de voluntariat.
Propunerile legislative de la punctele 20 și 21 au primit aviz
favorabil, cu unanimitate de voturi.
Și propunerea legislativă de la punctul 22 a primit aviz favorabil, cu
unanimitate de voturi.
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La propunerea legislativă de la punctul 23, a luat cuvântul dl senator
Gabi Ionașcu, în calitate de inițiator, care a afirmat că inițiativa sa vine să
rezolve o nedreptate din sistemul sanitar, prin aceea că elimină
posibilitatea aberantă ca unităţile prestatoare de servicii medicale să
urmărească - în executarea debitelor pentru serviciile nedecontate de casele
de asigurări - pe copiii persoanelor care au beneficiat de serviciile
respective.
În finalul dezbaterilor, inițiativa legislativă de la punctul 23 a fost
avizată favorabil, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 24 a primit aviz negativ, cu
majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 25 a primit aviz favorabil, cu
majoritate de voturi.

Președinte

deputat Ibram Iusein

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu
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