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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 15 aprilie 2019 

 

Pe data de 15 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind 

internshipul (PLx 214/2019).  

2.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene (PLx 216/2019).  

3.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 218/2019).  

4.     Propunere legislativă privind modificarea Legii cetăţeniei 

române nr.21/1991 (PLx 221/2019).   



 

2 
 

5.      Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-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 

225/2019).   

6.      Proiect de Lege privind statutul poliţistului local (PLx 

226/2019).  

7.    Proiect de Lege pentru completarea titlului XI "Renta 

viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile 

proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (PLx 

227/2019).    

8.   Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii 

nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 

veteranilor şi văduvelor de război (PLx 228/2019).  

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi din 

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

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

Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu, Cătălin-Ioan Nechifor, Mircea-

Titus Dobre, Kulcsár-Terza József-György, Benkö Erika, Gabriela-

Maria Podaşcă, Mihaela Huncă, Alin Vasile Văcaru, Octavian Petric, 

Marilena-Emilia Meiroşu și Ion Mocioalcă.  

A absentat dl deputat Nicolae Bănicioiu - neafiliat.  

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein, preşedintele 

Comisiei. 
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La şedinţă a participat, din partea Guvernului: pentru punctul 2 - 

dna Roxana Belega - consilier-asistent la Agenția de Plăți și Intervenție 

pentru Agricultură. 

A mai participat, în calitate de inițiator pentru punctul 5 - dl 

deputat Gabriel Andronache. 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil de către 

deputații prezenți, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a primit, de asemenea, un aviz 

favorabil, cu majoritate de voturi, din partea deputaților prezenți. 

Și proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat negativ de către 

membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi, deputații considerând că s-ar crea un paralelism 

legislativ cu legislația existentă deja în materie. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 5, a luat cuvântul 

inițiatorul, dl deputat Gabriel Andronache, care a solicitat membrilor 

comisiei avizarea favorabilă a inițiativei sale, întrucât aceasta vine să 

mărească indemnizațiile persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura comunistă, respectivele indemnizații fiind în prezent prea mici 

pentru a permite asigurarea unui trai decent acestei categorii de 

persoane. 

În final, propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată 

favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a primit aviz negativ, cu 

majoritate de voturi, membrii Comisiei considerând că o mare parte din 
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textul inițiativei reia dispozițiiile art.14-23 din Legea poliţiei locale 

nr.155/2010 - care cuprinde la cap.IV - “Statutul personalului poliţiei 

locale” şi la cap.V - “Drepturile şi obligaţiile poliţistului local”, 

instituind un paralelism legislativ. 

Proiectul de lege de la punctul 7, a fost avizat negativ de către 

membrii Comisiei, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 8 a fost avizată favorabil de 

către membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, deputații având în 

vedere că corelarea indemnizațiilor persoanelor care fac obiectul 

inițiativei cu alte categorii de indemnizații - cum ar fi cele ale 

revoluționarilor - este de natură să îmbunătățească nivelul de trai al 

beneficiarilor prevederilor viitoarei legi, mai ales având în vedere faptul 

că numărul acestor persoane a ajuns la doar 300. 

 

PREŞEDINTE 

 
deputat Ibram Iusein 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Întocmit:  consilier parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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