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                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                              CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
 

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 12 iunie 2019 
 
 

Pe data de 12 iunie 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.24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 

infracţiunilor, precum şi a altor acte normative (PLx 249/2019). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PLx 252/2019). 

3. Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat (PLx 253/2019).  

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice (PLx 254/2019).  
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5.  Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 1 al 

articolului 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx 255/2019).  

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 258/2019).  

7. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi 

cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, 

şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 

octombrie 2018 (PLx 261/2019). 

8. Proiect de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din 

cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate 

naţională, participant la misiuni şi acţiuni militare sau la alte operaţii pe 

teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum şi acordarea unor 

drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat (PLx 264/2019).  

9.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat   (PLx 265/2019).  

       10.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare (PLx 269/2019). 

       11.  Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal (PLx 270/2019).  

       12. Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (PLx 

274/2018). 

 

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

numărul total de 17. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 
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Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Gabriel Petrea, Ana Adriana 

Săftoiu, Cătălin-Ioan Nechifor, Marilena-Emilia Meiroşu, Benkö Erika,  

Gabriela-Maria Podaşcă, Mihaela Huncă, Octavian Petric, Mircea-Titus 

Dobre, Mircea Banias, Alin Vasile Văcaru și Ion Mocioalcă.  

Au absentat: dl deputat Kulcsár-Terza József-György și dl deputat 

Nicolae Bănicioiu - din Grupul parlamentar Pro-Europa. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - 

preşedintele comisiei. 

 

La şedinţă au participat, din partea Guvernului, următorii:  

-  pentru punctul 1 - dna Alina Ion - Consilier la Ministerul Justiției;  

- pentru punctele 2 si 11 - dna Anca Cotrobescu, consilier la 

Ministerul Finanțelor Publice; 

- pentru punctele 3, 8 și 9 - dna Elena Gavrilă şi dl George Dumitru - 

consilieri în cadrul Ministerului Apărării Naționale; 

- pentru punctul 4 - dl comisar-şef de poliţie Cătălin Geani Nica, 

Secretar general adjunct in cadrul Ministerul Afacerilor Interne.  

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi, după ce a luat cuvântul dna Alina Ion, reprezentanta 

Ministerului Justiției, care a declarat că ministerul respectiv susţine 

promovarea acestei iniţiative legislative, întrucât structurile create prin 

aceasta, vin să asigure o protecție sporită victimelor infracțiunilor. 

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

favorabil, cu unanimitate de voturi, deși dna Anca Cotrobescu, consilier la 
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Ministerul Finanțelor Publice, a declarat că ministerul respectiv nu susţine 

promovarea acestei iniţiative legislative. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat negativ, cu majoritate 

de voturi, după ce au intervenit în dezbatere dna Elena Gavrilă şi dl George 

Dumitru - consilieri din cadrul Ministerul Apărării Naționale, care au 

solicitat membrilor Comisiei să dea un aviz negativ respectivei iniţiative 

legislative, motivând că inițiatorul nu a prezentat sursa acoperirii 

cheltuielilor bugetare suplimentare, iar - din punct de vedere al tehnicii 

legislative - inițiativa legislativă în dezbatere este necorespunzătoare. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a primit aviz negativ, cu majoritate 

de voturi, deși a intervenit în dezbatere dl comisar-şef de poliţie Cătălin 

Geani Nica, Secretar general adjunct din cadrul Ministerul Afacerilor 

Interne, care a solicitat membrilor Comisiei să dea un aviz favorabil 

iniţiativei legislative, întrucât s-au avut în vedere criticile de 

neconstituționalitate aduse formei anterioare a proiectului din 2017. 

Și propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi, după ce dna deputat Adriana Săftoiu a criticat 

inițiativa, arătând că aplicarea unei astfel de legi lasă loc arbitrariului. 

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

majoritate de voturi,  

Proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 8 a fost avizat favorabil, cu majoritate 

de voturi, după ce dl George Dumitru a precizat că ministerul și Guvernul 

nu au formulat un punct de vedere asupra iniţiativei legislative de la acest 

punct. 



 

5 
 

Proiectul de lege de la punctul 9 a primit aviz negativ, cu majoritate 

de voturi, după ce au intervenit în dezbatere dna Elena Gavrilă și dl 

George Dumitru, consilieri din cadrul Ministerul Apărării Naționale, care 

au afirmat că ministerul pe care-l reprezintă nu susţine avizarea acestei 

iniţiative legislative. 

Proiectul de lege de la punctul 10 a primit - cu majoritate de voturi - 

un aviz negativ din partea membrilor Comisiei.  

Proiectul de lege de la punctul 11 a fost avizat negativ, cu 

unanimitate de voturi, după ce a intervenit în dezbatere dna Anca 

Cotrobescu, consilier la Ministerul Finanțelor Publice care a spus că 

ministerul său nu susţine avizarea acestei iniţiative legislative. 

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

majoritate de voturi. 

 

 

                                                  Președinte 

 

                                  deputat Ibram Iusein 

 

 

 

         

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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