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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
 

 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din 17 aprilie 2018 

 
Pe data de 17 aprilie 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 completarea Legii nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali (PLx 88/2018). 

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii audiovizualului nr.504/200 (PLx 89/2018). 

3.  Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a 

regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi 

de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia 

datelor) (PLx 167/2018). 

4.  Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 175/2018). 

5.  Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea 

nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea 
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de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea 

calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice (PLx 

176/2018). 

6.  Propunere legislativă pentru modificarea art.178 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 179/2018). 

7.      Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  (PLx 

180/2018). 

8.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 

precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date (PLx 181/2018). 

9.     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România 

(PLx 188/2018). 

10.      Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă (PLx 

189/2018). 

11.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.18 

alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 

cetăţenilor români în străinătate (PLx 190/2018). 

12.       Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 

16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale 

(PLx 191/2018). 
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13.    Proiect de Lege pentru modficarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PLx 191/2018). 

14.      Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.21/1991 a cetăţeniei române, republicată (PLx 193/2018). 

15.    Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 

(PLx 196/2018). 

16.      Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 

pentru alegerea Preşedintelui României (PLx 197/2018). 

17.      Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PLx 

197/2018). 

  

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 9 deputaţi din 

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

Iusein, Daniel Vasile, Elvira Şarapatin, Benkö Erika, Kulcsár-Terza 

József-György, Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu și Ionuţ-Marian Stroe. 

Au absentat: dna  deputat Tamara-Dorina Ciofu, aflată în delegație și 

domnii deputați Radu Costin Vasilică și Petre-Florin Manole - din Grupul 

parlamentar al PSD. 

A fost înlocuit cu mandat dl deputat Vlad Sergiu Cosmin - din 

Grupul parlamentar al USR, de către dl deputat Iulian Bulai. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein, preşedintele 

comisiei. 
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La şedinţa comisiei, au fost prezenţi ca invitați: pentru punctul 2, 

reprezentanţi din partea TVR - dl Laurențiu Oprea și dl Cornel Frimu - 

consilier la Ministerul Culturii; pentru punctele 3 și 8 - dna Alina Săvoiu - 

Șef Oficiu juridic și comunicare la Autoritatea Națională de Supraveghere 

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, însoțită de dna Simona Șandru - 

Șef birou plângeri la aceeași instituție; pentru punctul 9 - dna Anca Marin 

și Ionuț Cârdei - de la Inspectoratul General pentru Imigrări; pentru 

punctul 10 - dl colonel Mihai Guță; pentru punctul 11 - dna Maria Melania 

Ghica - Director general adjunct la Direcția Generală de pașapoarte, 

împreună cu dna comisar Alina Croitoru - Șef birou juridic la aceeași 

direcție din cadrul Ministerului de Interne. 

Au mai participat la ședință următorii: pentru punctul 12 al ordinii de 

zi, dl Florin Bucur - de la Ministerul Apărării Naționale, iar pentru punctul 

14 - dl Mihail Cucu, de la Ministerul Justiției. Totodată, a participat la 

ședință și Vicepreședintele Autorității Electorale Permanente, dl Marian  

Muhuleț pentru punctele 15, 16 și 17. 

Au mai participat, de asemenea, în calitate de inițiatori: dl deputat 

Vass Levente pentru punctul 4 al ordinii de zi, precum și dl deputat Tudor-

Vlad Benga, pentru propunerile legislative de la punctele 15, 16 și 17. 

Votul asupra inițiativelor legislative de la punctele 1-8 de pe ordinea 

de zi a fost amânat pentru proxima ședință a Comisiei. 

La dezbaterile de la punctul 2, reprezentantul TVR a spus că, deja, se 

traduc în limbajul mimico-gestual anumite buletine de știri, dar 

reprezentantul Ministerului Cuturii, dl Cornel Frimu, a spus că, 

deocamdată, nu există resurse financiare pentru asigurarea subtitrării 

emisiunilor și filmelor românești pentru cei cu deficiențe de auz. 
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Dna deputat Adrian Săftoiu a declarat că trebuie ca Guvernul să 

găsească fondurile necesare pentru respectarea drepturilor acestor categorii 

de persoane cu handicap. 

Pentru inițiativele legislative de la punctele 3 și 8 a luat cuvântul, din 

partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal, dna Alina Săvoiu care declarat că instituția pe care o 

conduce susține avizarea propunerii legislative și a solicitat un vot 

favorabil pentru proiectul de lege de la punctul 8 al Guvernului privind 

reorganizarea Autorității, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene. 

La dezbaterile asupra inițiativei legislative de la punctul 4, a luat 

cuvântul unul dintre inițiatori, dl deputat Vass Levente, care a solicitat un 

vot favorabil pentru aceasta, întrucât propunerea sa legislativă simplifică 

actul medical, prin aceea că pacientul obține mai ușor rețete compensate și 

concediul medical de la medicul de familie. 

La punctul 9 membrii Comisiei au hotărât - cu unanimitate de voturi 

- avizarea favorabilă a inițiativei legislative a Guvernului, după ce 

reprezentanta Inspectoratului General pentru Imigrări, dna Anca Marin, a 

solicitat un aviz favorabil, arâtând că, deja, tergiversarea adoptării acestui 

act normativ poate atrage sancțiuni din partea Uniunii Europene, care a și 

trimis o scrisoare de întârziere autorităților române, în acest sens. 

La dezbaterile asupra inițiativei legislative de la punctul 10, a luat 

cuvântul reprezentantul I.G.S.U., dl colonel Mihai Guță  care a afirmat că 

această inițiativă legislativă este binevenită pentru pompierii voluntari, 

care să poată astfel să beneficieze și ei de drepturi, în cazul accidentelor de 

muncă, întocmai precum pompierii militari. În finalul dezbaterilor asupra 

punctului 10, membrii Comisiei au hotărât - cu unanimitate de voturi - 

avizarea favorabilă a proiectului de lege 
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La proiectul de lege de la punctul 11, a luat cuvântul dna comisar 

Alina Croitoru, din partea Ministerului de Interne, care a spus că Guvernul 

nu susține adoptarea respectivei inițiative parlamentare, deoarece se află - 

în procedură de pregătire și avizare la ministerele de resort - un proiect de 

lege al Guvernului, care este mai amplu și mai bine făcut, urmând ca 

acesta să fie depus la Parlament, spre dezbatere. În final, votul asupra 

proiectului de lege de la acest punct a fost amânat pentru următoarea 

ședință a Comisiei. 

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

au decis - cu unanimitate de voturi - avizarea negativă a acesteia, după ce  

dl Florin Bucur - de la Ministerul Apărării Naționale - a spus că ministerul 

său nu susține inițiativa legislativă, deoarece aceasta ar prelungi excesiv 

durata ceremoniilor militare, putând genera inclusiv probleme de securitate 

pentru participanți. 

Votul asupra inițiativei legislative de la punctul 13 a fost amânat 

pentru viitoarea ședință a Comisiei. 

La punctul 14 al ordinii de zi, deputaţii au hotărât - cu majoritate de 

voturi - avizarea negativă a propunerii legislative, după ce reprezentantul 

Ministerului Justiției, dl Mihail Cucu, a arătat că Guvernul nu susține 

adoptarea acestei propuneri legislative. 

La dezbaterile asupra propunerilor legislative de la punctele 15, 16 și 

17 a luat cuvântul dl deputat Tudor-Vlad Benga, în calitate de inițiator,  

care a spus că principiul aflat la baza respectivelor inițiative legislative a 

fost să se asigure șansa unei mai largi participări la viața politică a 

partidelor mici, precum și ale personalităților independente care reușesc să 

participe la procesul electoral. În acest sens, domnia sa a arătat că - în 

cadrul inițiativelor legislative al cărui inițiator este și dânsul - se dorește 
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coborârea pragului electoral de la 5% la 3% pentru partidele politice, 

precum și reducerea numărului de semnături necesare pentru participare la 

alegeri, atât pentru partide, cât și candidați independenți - ceea ce va 

permite o diversificare a ofertei politice, care va fi în avantajul democrației 

românești, în condițiile scăderii a participării la vot de la an la an, pentru 

fiecare tip de alegeri. 

 Vicepreședintele Autorității Electorale Permanente, dl Marian  

Muhuleț a declarat că instituția pe care o reprezintă nu critică fondul 

inițiativelor legislative de la punctele 15, 16 și 17, dar nu poate fi de acord 

cu forma acestora. 

Și votul asupra inițiativelor legislative de la punctele 15, 16 și 17 a 

fost amânat pentru viitoarea ședință a Comisiei. 

 

                                                  Președinte 

                                          deputat Ibram Iusein 

 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu  
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