
 

1 
 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

     

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 19 martie 2019 

 

Pe data de 19 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 privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a 

minorităţii sârbe din România (PLx 118/2019). 

2.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale 

restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei (PLx 

110/2019). 

3.  Proiectul Legii manualului şcolar (PLx 112/2019). 
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4.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PLx 

119/2019). 

5.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019 (PLx 123/2019). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru 

modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 124/2019). 

7.  Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii (PLx 125/2019). 

8.   Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (PLx 127/2019). 

9.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi 

regimul stării de urgenţă (PLx 128/2019). 

   10.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

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

handicap  (PLx 131/2019). 

   11.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor (PLx 132/2019). 
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       12. Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale 

(PLx 133/2019). 

13. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

articolelor 61 şi 62 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul 

minim garantat (PLx 134/2019). 

14.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 135/2019). 

15.  Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială 

în perioada sezonului rece (PLx 136/2019). 

16.  Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu 

veniturile salariale provenite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor 

publice (PLx 137/2019). 

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

alineatului (2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PLx 139/2019). 

 

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, Marilena-

Emilia Meiroşu, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-György, Gabriela-

Maria Podaşcă, Mihaela Huncă, Octavian Petric, Mircea-Titus Dobre și 

Alin Vasile Văcaru, Ion Mocioalcă și Nicolae Bănicioiu. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein, 

preşedintele Comisiei. 
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La şedinţă au participat, din partea Guvernului, următorii:  

-  pentru punctul 1 - dl Ion Ardeal-Ieremia, Secretar de stat la 

Ministerul Culturii și Identității Naționale; 

- pentru punctul 5 - dl Corneliu Alexandru - Director general 

adjunct în Ministerul Afacerilor Interne; 

- pentru punctul 5 - dl Zsombor Vajda - Vicepreședintele 

Autorității Electorale Permanente și dna Denisa Marcu - Director în 

cadrul aceleiași instituții; 

-   pentru punctul 9 - dl Florin Bucur - consilier în cadrul 

Ministerul Apărării Naționale. 

 

Au mai participat, în calitate de inițiatori, următorii parlamentari: 

- pentru inițiativa legislativă de la punctul 1 - dl deputat Slavoliub 

Adnagi; 

- pentru inițiativa legislativă de la punctul 7 - dl deputat Vass Levente; 

- pentru inițiativa legislativă de la punctul 14 - dna deputat Antoneta 

Ioniță.  

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1, a luat cuvântul dl 

deputat Slavoliub Adnagi, reprezentantul în Parlament al minorității 

sârbe, care a spus că - pentru minoritatea pe care o reprezintă - această 

inițiativă prezintă o importanță simbolică mare, deoarece Sf.Sava a fost 

atât întemeietorul statului sârb în jurul anului 1200, dar și cel care a 

apropiat poporul sârb de credința ortodoxă, dându-i și un cod de legi și 

patronând ridicarea primelor spitale și școli din Serbia. 
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În finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 1 a fost 

adoptat cu unanimitate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a primit aviz negativ - cu 

majoritate de voturi - din partea membrilor Comisiei.  

Propunerea legislativă de la punctul 4 a primit aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi, după au intervenit în dezbatere atât dl Zsombor 

Vajda - Vicepreședintele Autorității Electorale Permanente, cât și dl 

Corneliu Alexandru - Director general adjunct în Ministerul Afacerilor 

Interne care au solicitat - membrilor Comisiei - să avizeze favorabil 

proiectul de lege, întrucât contribuie - din punct de vedere tehnic - la o 

mai mare transparență și corectitudine a procesului electoral, prevăzând 

dotarea secțiilor de votare cu aparatură audio-video de înregistrare. 

Și proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Membrii Comisiei au acordat un aviz favorabil, cu majoritate de 

voturi, proiectului de lege de la punctul 7, după ce a luat cuvântul dl 

deputat Vass Levente, în calitate de inițiator, care a afirmat că inițiativa 

sa permite o mai mare predictibilitate atât pentru oamenii de afaceri, cât 

și pentru organizarea muncii în instituțiile publice, dacă Guvernul 

stabilește - până la data de 15 ianuarie a fiecărui an - zilele nelucrătoare 

ce însoțesc sărbătorile naționale acordate conform Codului Muncii. 
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Propunerea legislativă 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 

deputații prezenți, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 

Și inițiativa legislativă de la punctul 13 a primit aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă de la punctul 14, a luat cuvântul dna 

deputat Antoneta Ioniță, în calitate de inițiator, care a afirmat că 

inițiativa sa vine să rezolve o nedreptate din sistemul sanitar. Astfel, 

orele de gardă prestate de medicii care nu sunt și angajați cu normă de 

bază ai spitalului unde fac gărzi, nu le sunt luate în considerare la 

stabilirea vechimii în muncă, spre deosebire de aceia care fac gărzi, 

fiind angajați cu norma de bază la spitalul unde lucrează. Se ajunge 

astfel la acumularea de timp de muncă neluat în calculul pensiei 

medicilor, care poate depăși chiar și o durată de cinci ani. 

În finalul dezbaterilor, inițiativa legislativă de la punctul 14 a fost 

avizată favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 15 a primit aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 
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Inițiativa legislativă de la punctul 16 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 17 a primit aviz negativ, cu 

unanimitate de voturi.                     

     

 

PREŞEDINTE 

 
deputat Ibram Iusein 

 
 

 

Întocmit:  consilier parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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