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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din 24 aprilie 2018 

 
Pe data de 24 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 articolului 386 din Legea 

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

5.   Proiect de Lege pentru completarea articolului 16 din Legea 

nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea 

de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea 
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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 pentru modificarea şi completarea art.18 

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

cetăţenilor români în străinătate  (PLx 190/2018). 

 10.  Proiect de Lege pentru modficarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat  (PLx 192/2018). 

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

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European  

(PLx 196/2018). 

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

pentru alegerea Preşedintelui României  European  (PLx 197/2018). 

13.    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 

198/2018). 
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14.      Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 

din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 

204/2018). 

15.     Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (PLx 205/2018). 

16.   Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (PLx 206/2018). 

17.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PLx 

207/2018). 

18.      Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 

decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 209/2018). 

19.     Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap  (PLx 211/2018). 

20.   Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, 

alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 

2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx 

212/2018). 

21.   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for ţei de 

muncă  (PLx 213/2018). 

22.      Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice  (PLx 221/2018). 

23.       Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru 
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modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali (PLx 222/2018). 

24.    Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PLx 223/2018). 

25.       Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziţii din 

Codul Fiscal (PLx 225/2018). 

26.       Propunere legislativă pentru completarea dispoziţiilor art.97 

din Codul Fiscal (PLx 226/2018). 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 8 deputaţi din 

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

Iusein, Daniel Vasile, Petre-Florin Manole, Vlad Sergiu Cosmin, Benkö 

Erika, Gabriel Petrea și Ana Adriana Săftoiu. 

A fost înlocuită - cu mandat - dna deputat Tamara-Dorina Ciofu de 

către dl deputat Răzvan-Ilie Rotaru. 

Au absentat: domnul deputat Kulcsár-Terza József-György - din 

Grupul parlamentar al UDMR, domnul deputat Radu Costin Vasilică și 

dna deputat Elvira Şarapatin - din Grupul parlamentar al PSD, precum și dl 

deputat Ionuț Stroe - din Grupul parlamentar al PNL. 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein, preşedintele 

comisiei. 

La şedinţa comisiei, au fost prezenţi ca invitați: pentru punctele 1, 15 

și 16 - dna Luiza Mâniosu - Manager public la Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice; pentru punctele 3 și 8 - dna Alina 
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Săvoiu - Șef Oficiu juridic și comunicare la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, însoțită de dna 

Mihaela Ududec - consilier; pentru punctul 9 - 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 Afacerilor Interne, iar pentru punctele 22 și 24 - dl Gelu 

Mareș, Șef Serviciu la I.G.P.R. din cadrul Ministerul Afacerilor Interne.  

Au mai participat la ședință următorii: pentru punctele 4, 5 și 6 ale 

ordinii de zi, dl  Dan Dumitrescu - Secretar de stat la Ministerul Sănătății, 

iar pentru punctele 25 și 26 - dna Oana Stoica, consilier la Ministerul 

Finanțelor Publice. 

 

La propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi, deputaţii au 

decis - cu majoritate de voturi - avizarea negativă a acesteia, după ce dna 

Luiza Mâniosu, Manager public la Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, a declarat că Guvernul nu susține promovarea 

acestei propuneri legislative. 

Inițiativa legislativă de la punctul 2 a primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi a fost avizată 

favorabil cu majoritate de voturi. 

Și proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil de membrii 

Comisiei cu majoritate de voturi. 

La propunerile legislative de la punctele 5 și 6 deputaţii au decis - cu 

majoritate de voturi - avizarea negativă a acestora, după ce dl Dan 

Dumitrescu, Secretar de stat la Ministerul Sănătății, a arătat că Guvernul 

nu susține adoptarea acestor propuneri legislative. 
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Și pentru inițiativa legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi, 

deputaţii au decis - cu majoritate de voturi - acordarea unui aviz negativ. 

Proiectul de lege de la punctul 8 a fost avizat favorabil de membrii 

Comisiei cu majoritate de voturi. 

La punctele 9, 10, 11, 12 și 13 ale ordinii de zi, deputaţii au hotărât - 

cu majoritate de voturi - avizarea negativă a acestora. Pentru punctele 12 și 

13, Comisia a primit un punct de vedere scris, din partea Autorității 

Electorale Permanente, în care aceasta a arătat că nu susține adoptarea 

respectivelor propuneri legislative, întrucât acestea sunt lacunare și 

neclare. 

Propunerea legislativă de la punctul 14 al ordinii de zi a fost avizată 

favorabil cu majoritate de voturi. 

Pentru inițiativele legislative de la punctele 15 și 16, dna Luiza 

Mâniosu, Manager public la Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, a declarat că Guvernul nu susține promovarea 

acestor propuneri legislative. Ca urmare, deputaţii au decis - cu majoritate 

de voturi - avizarea negativă a respectivelor propuneri legislative. 

La punctul 17, reprezentantul Guvernului a arătat că acesta nu susține 

adoptarea acestei propuneri legislative; în consecință, membrii Comisiei au 

decis acordarea unui aviz negativ pentru propunerea legislativă de la acest 

punct. 

Inițiativele legislative de la punctele 18 și 19 ale ordinii de zi au fost 

avizate favorabil cu majoritate de voturi. 

Pentru inițiativele legislative de la punctele 20, 21, 22 și 23 ale 

ordinii de zi, deputaţii au hotărât - cu majoritate de voturi - avizarea 

negativă a acestora. 
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Propunerea legislativă de la punctul 24 al ordinii de zi a fost avizată 

negativ cu majoritate de voturi, după ce dl Gelu Mareș, reprezentantul 

Ministerul Afacerilor Interne, a arătat că Guvernul nu susține adoptarea 

acestei propuneri legislative și nici promovarea inițiativei legislative de la 

punctul 22. 

Și propunerile legislative de la punctele 25 și 26 au fost avizate 

negativ de membrii Comisiei cu majoritate de voturi, după ce dna Oana 

Stoica, consilier la Ministerul Finanțelor Publice a cerut respingerea 

acestora, întrucât ar avea un impact negativ asupra bugetului de stat; în 

plus, Guvernul având în pregătire un proiect de lege mai amplu, care 

include și soluții legislative mai bune la problemele avute în vedere de 

respectivele inițiative legislative. 

 

                                                  Președinte 

 

                                          deputat Ibram Iusein 

 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu  
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