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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 13 noiembrie 2018 
 

Pe data 13 noiembrie de 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.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 627/2018). 

2.   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PLx 629/2018). 

3.   Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 

din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (PLx 630/2018). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 631/2018). 

5.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată (PLx 632/2018). 
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6.  Propunere legislativă pentru modifcarea şi completarea Legii 

nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din România 

(PLx 634/2018). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 

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

635/2018). 

8.   Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 636/2018). 

9.    Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 628/2018). 

10.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în 

domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PLx 638/2018). 

11.  Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.9 din 

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

drumurile publice (PLx 640/2018). 

12.  Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice, republicată (PLx 641/2018). 

13. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul 

expertizării în securitate şi sănătate ocupaţională (PLx 642/2018). 

14.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 643/2018). 

15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal (PLx 648/2018). 
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16.  Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor 

necesare înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi 

carte funciară precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (PLx 649/2018). 

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 

nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (PLx 650/2018). 

18. Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 651/2018). 

19. Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 657/2018). 

20. Proiect de Lege privind regimul juridic al gestionarilor (PLx 

658/2018). 

21. Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip 

ridesharing (PLx 659/2018). 

22. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea 

Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 (PLx 660/2018). 

23. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional al Persoanelor Vârstnice (PLx 661/2018). 

24. Propunere legislativă privind parteneriatul civil (PLx 662/2018). 

25. Propunere legislativă pentru completarea art.60 şi art.154 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 663/2018). 
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26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării for ţei de muncă (PLx 664/2018). 

27. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru 

modificarea şi completarea Decretului - 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, republicat, cu modificările 

ulterioare (PLx 665/2018). 

28. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare (PLx 

666/2018). 

29. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal (PLx 674/2018). 

30. Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou 

al Naţiunii Române" (PLx 677/2018). 

31. Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii 

nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor (PLx 678/2018). 

32. Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea 

nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general (PLx 

681/2018). 

33. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 683/2018). 
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34. Diverse. 

 

La şedința Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi din 

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

Vasile, Tamara-Dorina Ciofu, 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, Elvira Şarapatin și 

Alin Vasile Văcaru. 

 
Au absentat: dl deputat Ibram Iusein - din Grupul parlamentar al 

Minorităților Naționale și dl deputat Nicolae Bănicioiu - neafiliat. 

 

 La şedinţă au participat, din partea Guvernului, următorii:  

- pentru punctele 2 și 5 - dl Cristian Anghilina - consilier juridic la 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; 

- pentru punctele 14 și 29 ale ordinii de zi - dna Gheorghița Toma - 

Șef serviciu în cadrul Ministerului Finanțelor Publice; 

- pentru punctul 16 al ordinii de zi - dna Iulia Matei - consilier la 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și dl Marcel 

Grigore - Director adjunct al Agenției Naționale de Cadastru și 

Publicitate lmobiliară; 

- pentru punctele 10 și 30 ale ordinii de zi - dl Ion Ardeal-Ieremia, 

Secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității Naționale, însoțit de 

Corneliu Frimu - consilier la același minister;  
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- pentru punctul 31 -  dl Iulian Lupu - Șef Serviciu la Autoritatea de 

Supraveghere Financiară. 

Au mai participat, în calitate de inițiatori, următorii deputați: pentru 

inițiativa legislativă de la punctul 19, dl Sorinel-Marian Vrăjitoru, iar 

pentru inițiativele legislative de la punctele 22 și 24, dna Oana-Mioara 

Bîzgan-Gayral. 

Ședința a fost condusă de dl deputat Daniel Vasile - vicepreședintele 

comisiei. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a primit - cu majoritate de 

voturi - aviz negativ, din partea deputaților prezenți.  

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a primit aviz negativ, cu 

majoritate de voturi,  

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată favorabil de către 

deputații Comisiei, cu majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere şi dna Gabriela-

Maria Podaşcă - în calitate de inițiatoare, care a declarat că propunerea 

inițiată de domnia sa oferă o soluție de locuire, cu concursul autorităților 

locale, pentru tinerii orfani care, la majorat, trebuie să părăsească 

instituțiile de protecție a copilului în care erau adăpostiți anterior. 

Propunerea legislativă de la punctul 6 a primit aviz negativ, cu 

unanimitate de voturi. 
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Și ini țiativa legislativă de la punctul 7 a fost avizată negativ, cu votul 

unanim al membrilor Comisiei. 

Propunerea legislativă de la punctul 8 al ordinii de zi a primit aviz 

negativ, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 9 a fost avizată negativ de către 

deputații Comisiei, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 10 al ordinii de zi a primit aviz 

favorabil, cu unanimitate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere şi dl 

Ion Ardeal-Ieremia, Secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității 

Naționale - care a declarat că ministerul său susţine avizarea actului 

normativ în discuţie.                           

Propunerea legislativă de la punctul 11 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 12 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 13 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

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

favorabil, cu majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere şi dna 

Gheorghița Toma - Șef serviciu în cadrul Ministerului Finanțelor Publice 

- care a declarat că ministerul său susţine avizarea actului normativ în 

discuţie. 

Și propunerea legislativă de la punctul 15 al ordinii de zi a fost 

avizată favorabil, cu majoritate de voturi,  

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 16, a luat cuvântul 

Directorul adjunct al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
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lmobiliară, dl Marcel Grigore, care a solicitat un vot negativ pentru 

propunerea legislativă, arătând că actul normativ reprezintă un paralelism 

legislativ cu Legea nr.185/2018 - care a intrat deja în vigoare. Drept 

consecință, deputații comisiei au decis acordarea unui aviz negativ cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 17 al ordinii de zi a fost avizată 

negativ, cu unanimitate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 18 al ordinii de zi a fost avizată 

negativ, cu majoritate de voturi,  

Proiectul de lege de la punctul 19 a fost avizat favorabil, cu 

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

Sorinel-Marian Vrăjitoru, în calitate de inițiator, solicitând un vot 

favorabil avizării, pe considerentul că proiectul vine să sprijine - prin 

reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani -  cetățenii români care locuiesc 

în Călărași și împrejurimi și care au avut de suferit din cauza poluării 

Combinatului cocso-chimic aflat la 500 de metri de localitate. 

Proiectul de lege de la punctul 20 a primit aviz favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 21 al ordinii de zi a fost avizată 

favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 20, a intervenit - în 

calitate de inițiatoare - dna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral, care a 

evidențiat că inițiativa sa rezolvă problema celor 10.000 de copii români 

fără cod numeric personal și care nu puteau, din această cauză, să 

beneficieze de servicii medicale. Mai mult chiar, domnia sa a mai spus că 

M.A.I. și Ministerul Sănătății agreează inițiativa sa și, în plus, serviciile 
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locale de stare civilă vor fi sesizate de către unitățile medicale de stat care 

acordă îngrijiri medicale acestei categorii de copii, urmând ca primele să 

ia copiii respectivi în evidențele lor și să le aloce și un cod numeric 

personal. 

În finalul discuțiilor asupra acestui punct, proiectul de lege respectiv 

a primit aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 23 a fost avizat negativ de către 

membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 24, a luat cuvântul 

- în calitate de inițiatoare - dna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral, care 

a ținut să sublinieze că inițiativa sa oferă o soluție legislativă pentru cele 

800.000 de cupluri din România care trăiesc în uniuni consensuale, fără a 

însă a interveni și asupra dreptului la adopție a acestor cupluri, care a 

stârnit mari controverse în societatea românească.  

A intervenit în dezbatere și dna deputat Adriana Săftoiu, care a ținut 

să se delimiteze de prevederea din propunerea în discuție, prin care se 

acordă și acestui tip de cupluri o recunoaștere la serviciile de stare civilă 

din cadrul primăriilor, dar a afirmat că ideea de ansamblu merită un vot 

favorabil din partea domniei sale. 

În finalul discuțiilor asupra acestui punct, inițiativa legislativă în 

discuție a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă de la punctul 25 al ordinii de zi, deputaţii 

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

Propunerea legislativă de la punctul 26 a fost avizată favorabil cu 

majoritate de voturi. 
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Propunerile legislative de la punctele 27 și 28 ale ordinii de zi au fost 

avizate favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 29 al ordinii de zi a fost avizată 

negativ, de către membrii Comisiei, cu majoritate de voturi, după ce a 

intervenit în dezbatere şi dna Gheorghița Toma - Șef serviciu în cadrul 

Ministerului Finanțelor Publice; - care a declarat că ministerul său nu 

susţine avizarea actului normativ în discuţie. 

Propunerea legislativă de la punctul 30 a fost avizată favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 31 al ordinii de zi a fost avizată 

favorabil, cu unanimitate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere şi dl 

Iulian Lupu, Șef Serviciu la Autoritatea de Supraveghere Financiară, care 

a declarat că instituția sa susţine avizarea actului normativ în discuţie. 

În finalul dezbaterilor, inițiativele legislative de la punctele 32 și 33 

au fost avizate favorabil cu majoritate de voturi. 

 

La punctul 34 - Diverse, a luat cuvântul dna deputat Adriana Săftoiu 

care a ridicat problema pe care o întâmpină cei cu deficiențe mari de auz 

la examenele date în limba română și care folosesc numai limbajul 

mimico-gestual. Aceștia nu pot promova examenul de capacitate și cel de 

bacalaureat, din cauza specificității înguste a limbajului gestual, care nu 

are prepoziții sau semne de punctuație și, de aceea, domnia sa a solicitat 

plenului comisiei să fie de acord să fie invitate la ședința următoare a 

comisiei oficialități de la Ministerul Sănătății, pentru a se găsi o soluție la 

această mare problemă a surzilor, care le încalcă dreptul la educație. 

Propunerea dnei deputat Săftoiu a întrunit votul unanim al deputaților 
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prezenți, rămânând ca marțea viitoare, la orele 12,00, să fie invitați 

reprezentanți ai Ministerului Sănătății. 

În cadrul discuţiilor, a mai luat cuvântul și dna deputat Meiroșu care 

a prezentat membrilor Comisiei o inițiativă legislativă a domniei sale, 

pentru care a solicitat coautoratul colegilor, aceasta vizând înăsprirea 

dispozițiilor din Codul penal referitoare la portul și uzul de arme albe, 

precum și alte arme neletale. Pentru a afla și opinia avizată a celor de la 

M.A.I. asupra inițiativei sale legislative, domnia sa a cerut să fie invitat - 

la ședința următoare a comisiei - un reprezentant din partea respectivului 

minister, la orele 12,30. 

A intervenit la acest punct şi dl deputat Daniel Vasile care a cerut 

acordul celorlalți membri ai Comisiei pentru invitarea la ședința 

următoare a directorului Direcției pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul M.A.I., pentru a se găsi soluții 

pentru cetățenii români, și în special cei de etnie romă, care nu pot face 

dovada cetățeniei române, în număr de peste 550.000, din cauza lipsei 

actelor de identitate. Deputații prezenți au fost de acord, stabilindu-se ca 

respectiva oficialitate guvernamentală să fie invitată ședința următoare a 

Comisiei, pentru ora 13,00. 

 

          VIcepreședinte 

 

                                        

 deputat Daniel Vasile 
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 Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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