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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 12 martie 2019 

 

Pe data de 12 martie 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 instituirea Zilei Memoriale a 

Holocaustului Romilor - Samudaripen (PLx 105/2019). 

2. Propunere legislativă privind preluarea personalului angajat 

cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în 

acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii, aflate în finanţarea 

autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, 

Maramureş, Mureş şi Sibiu (PLx 751/2018). 
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a 

aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public (PLx 82/2019). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (PLx 

84/2019). 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (PLx 

85/2019). 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanţa de 

urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 

90/2019). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PLx 

91/2019). 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (PLx 

93/2019). 

9. Proiect de Lege privind completarea art.4 din Legea 

nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 

Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (PLx 

96/2019). 
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10. Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din 

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

98/2019). 

11. Propunere legislativă privind dialogul social (PLx 99/2019). 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

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

drumurile publice (PLx 100/2019). 

13. Propunere legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului 

organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului 

profesional şi a pneumoconiozelor (PLx 106/2019). 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

concediului paternal nr.210/1999 (PLx 107/2019). 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi din 

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

Iusein, 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, 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 - dl Mihai Guță, Colonel la I.G.S.U, dl 

Ciprian Monoranu - Șef serviciu la I.G.S.U., împreună cu dna Mihaela 

Ene - consilier juridic la I.G.S.U.; 

- pentru punctul 3 - dna Carmen Elian - Subsecretar de stat la 

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale; 

- pentru punctul 4 - dl Angel Gheorghiu - Subsecretar de stat la 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțit de 

dna Iuliana Matei - consilier la același minister; 

-      pentru punctul 5 - dna Denisa Marcu - Directorul Direcției 

“Legislație” din cadrul Autorității Electorale Permanente; 

-  pentru punctul 8 - au participat: dl Florin Dănescu - Chief 

Executive Officer la Asociaţia Română a Băncilor (ARB), însoțit de dna 

Monica Ursu - Director executiv la A.R.B., precum și dna Anca 

Mărginean - Director executiv la Federația Patronală din industria 

materialelor de construcții - “Patromat” și dna Niculina Stelea - Director 

tehnic la Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții; 

 -  pentru punctul 11 - dna Claudia Butuza - consilier la Ministerul 

Muncii și Justiției Sociale; 

-   pentru punctul 12, dl Florentin Brăcea - Chestor de poliție de la 

I.G.P.R. din cadrul M.A.I.. 

 

Au mai participat, în calitate de inițiatori următorii: pentru 

inițiativa legislativă de la punctul 6 - dl senator Mario-Ovidiu Oprea, 

pentru punctul 10 - dl senator Cornel-Cristian Resmeriță, dl deputat 



 

5 
 

Vasile-Florin Stamatian - pentru punctul 13, iar pentru punctul 14 - dl 

deputat Matei-Adrian Dobrovie. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1, cu care Comisia a fost sesizată 

pentru raport, a fost adoptat - cu unanimitate de voturi de către deputații 

prezenți, după ce dl deputat Daniel Vasile, în calitate de inițiator, a 

solicitat un vot favorabil inițiativei sale, amintind că - în al doilea război 

mondial - și-au pierdut viața circa 500.000 de romi în lagărele naziste și 

că memoria lor trebuie cinstită spre aducere aminte, în condițiile în care 

și Parlamentul European a instituit oficial, în anul 2015, printr-o 

rezoluţie, Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului Împotriva 

Romilor, la data de 2 august. 

Totodată, dl deputat Daniel Vasile, a reamintit, în acest context, că 

în noaptea de 2 august 1944, 2897 de romi - copii, femei şi vârstnici, 

aflaţi în lagărul de la Auschwitz - au fost ucişi, adăugându-se celorlalte 

multe mii de romi exterminaţi în genocidul romilor, numit în limba 

romani  „Samudaripen”. 

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 2, a luat cuvântul 

reprezentantul I.G.S.U, dl colonel Mihai Guță - care a spus că instituția 

sa susține promovarea inițiativei, întrucât autoritățile locale nu dispun de 

fonduri suficiente pentru a asigura plata paramedicilor care intervin în 

caz de accidente și că aceștia vor fi preluați în plată de către I.G.S.U.. 

În final, propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată 

favorabil, cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil de către 

deputații prezenți, cu unanimitate de voturi, după ce a luat cuvântul dna 

Carmen Elian, Subsecretar de stat la Ministerul Comunicațiilor și 

Societății Informaţionale - care a declarat că ministerul său susţine 

avizarea actului normativ dezbătut și că acesta constituie o aliniere la 

legislaţia europeană în domeniu. 

Și proiectul de lege de la punctul 4 a primit aviz favorabil - cu 

unanimitate de voturi - din partea membrilor Comisiei.  

Propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată favorabil, cu 

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

Marcu - Director în cadrul Autorității Electorale Permanente, care a 

arătat că instituția sa susține informatizarea alegerilor, indiferent de tipul 

lor, într-o măsură cât mai mare, pronunțându-se pentru avizarea 

favorabilă a inițiativei. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 6, a luat cuvântul 

inițiatorul, dl senator Mario-Ovidiu Oprea, care a solicitat Comisiei 

avizarea favorabilă a inițiativei sale. Aceasta prevede posibilitatea 

anulării aplicării a 2 puncte de penalizare în cadrul amenzilor de 

circulație, dacă titularul permisului de conducere prezintă dovada 

participării la vizionarea unui film educativ realizat de Poli ţia Română, 

despre efectele nerespectării regulilor în trafic, încurajându-se astfel 

conduita preventivă printre șoferi.  

În final, proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat favorabil de 

către membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 
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Propunerea legislativă de la punctul 7 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 8, a luat cuvântul 

dna Anca Mărginean - Director executiv la Patronatul din construcții, 

care a declarat că, deși proiectul de lege este binevenit pentru dinamizarea 

sectorului construcțiilor, patronatul pe care-l reprezintă ar dori amendarea 

acestuia, prin includerea între activitățile care beneficiază de scutiri de 

impozit pe salariile angajaților și a altor sectoare colaterale construcțiilor 

propriu-zise, prin enumerarea codurilor CAEN acestor activități în 

proiectuș de lege. În același sens, s-a pronunțat și dna Niculina Stelea - 

Director executiv la Asociația producătorilor de materiale de construcții, 

care a solicitat includerea și a producătorilor de materiale de construcții, 

între beneficiarii proiectului de lege. 

De asemenea, la acest punct a luat cuvântul și reprezentantul 

A.R.B., dl Florin Dănescu - Chief Executive Officer, care a arătat că taxa 

pe activele bancare - instituită prin proiectul de lege - care ar urmări 

scăderea prețului creditării, are, în fapt, efecte contrare - prin scumpirea 

creditelor către populație - ceea ce ar avea efecte economice negative 

asupra băncilor și clienților acestora. Domnia sa a solicitat, în concluzia 

celor spuse, avizarea negativă a proiectului de lege. 

În finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 8 a primit 

aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat favorabil de către 

membrii Comisiei, cu majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat favorabil de către 

deputații prezenți, cu unanimitate de voturi, după ce a intervenit în 

dezbatere dl senator Cornel-Cristian Resmeriță, în calitate de inițiator, 

care a solicitat un vot favorabil avizării - pe considerentul că inițiativa sa 

vine în sprijinul femeilor pensionate din sectorul mineritului, cu grupa a 

II-a de muncă, cărora li se reduce stagiul de cotizare necesar pensionării 

de la 20 la 15 ani. 

Propunerea legislativă de la punctul 11 a primit aviz negativ, cu 

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

Butuza - consilier la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, solicitând un 

vot de respingere, întrucât proiectul ar permite unor organizații 

sindicale, care nu sunt reprezentative, să dobândească - prin afiliere la 

organizații internaționale - capacitate de negociere cu patronatele, 

contravenind legilor în vigoare și principiului păcii sociale. 

Propunerea legislativă de la punctul 12 a primit aviz negativ, cu 

majoritate de voturi, după ce a intervenit în discuție și reprezentantul 

M.A.I., dl Florentin Brăcea - Chestor de poliție de la I.G.P.R., care a 

afirmat că ministerul său nu susține promovarea acestei inițiative 

legislative. 

Inițiativa legislativă de la punctul 13 a fost avizată favorabil de 

către deputații prezenți, cu unanimitate de voturi, după intervenția la 

dezbatere a domnului deputat Vasile-Florin Stamatian, în calitate de 

inițiator - care a solicitat un vot favorabil avizării, întrucât inițiativa sa 

vine să contribuie la politica de prevenție a bolilor profesionale și, în 

special, a cancerului - în condițiile în care România ocupă, din 
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nefericire, locuri fruntașe atât la bolile profesionale, cât și la mortalitatea 

cauzată de cancer. 

Propunerea legislativă de la punctul 14 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere, în calitate de 

inițiator, dl deputat Matei-Adrian Dobrovie - care a declarat că inițiativa 

sa a avut ca sursă de inspirație acordarea concediului maternal, care este 

plătit - de asemenea - din fondul de asigurări sociale. 

 

PREŞEDINTE 

 
deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit:  consilier parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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