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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
                                                 SINTEZA                          

 
lucrărilor comisiei din data de 11 noiembrie 2019  

 
 

Pe data de 11 noiembrie 2019, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 

Deputaţilor cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în 

privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a 

drepturilor omului (PLx 440/2019).  

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române şi a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului 

(PLx 455/2019).  

3.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx 

470/2019).  

4.   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2019 privind modificarea şi completarea Legii 

nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii 
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nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 

precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor 

pentru Preşedintele României din anul 2019 (PLx 471/2019).  

5.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PLx 472/2019).  

6.      Proiect de Lege privind identificarea electronică şi serviciile de 

încredere pentru tranzacţiile electronice (PLx 475/2019). 

7.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (PLx 

477/2019). 

8.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 478/2019). 

9.       Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA (PLx 479/2019). 

10.    Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de 

valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a 

statului (PLx 481/2019). 

11.     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la 

programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare 

(PLx 484/2019). 
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12.      Propunere legislativă privind activitatea de medicină legală în 

România (PLx 488/2019). 

13.          Proiect de Lege privind pensiile ocupaţionale (PLx 489/2019). 

14.     Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 

(UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 

2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă 

(EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai 

bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013 (PLx 492/2019). 

15.   Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 

privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc 

"Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia (PLx 493/2019). 

16.     Proiect de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din 

cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate 

Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului 

român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea 

unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat (PLx 494/2019). 

17.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.4 şi art.5 

din Decretul-lege 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 (PLx 495/2019). 

18.   Proiect de Lege privind cerinţele fundamentale aplicabile 

dezvoltatorilor imobiliari şi construcţiilor din cadrul dezvoltărilor 

imobiliare şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative 

conexe domeniului imobiliar (PLx 496/2019). 
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19.    Proiect de Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale 

de sănătate pentru anumite venituri din investiţii a persoanelor fizice şi 

unele măsuri de depunere a declaraţiilor (PLx 497/2019). 

20.     Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul Penal (PLx 498/2019). 

21.    Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx 502/2019). 

22.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.16 alin.(3) 

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

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PLx 504/2019). 

23.     Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi 

completarea Legii cetăţeniei române 21/1991 (PLx 505/2019). 

24.     Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării 

dreptului de vot în afara teritoriului României (PLx 508/2019). 

25.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 510/2019). 

26.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 512/2019). 

27.      Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea 

nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (PLx 515/2019). 

28.      Proiect de Lege pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 

privind procedura adopţiei (PLx 517/2019). 

29.    Proiect de Lege pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 

privind Codul penal (PLx 518/2019). 

30.     Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind 

Codul civil (PLx 519/2019). 
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31.      Proiect de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului 

de la Trianon (PLx 521/2019). 

32.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223 

din 24 iulie 2015 privind pensile militare de stat (PLx 522/2019). 

33.     Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru 

nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice (PLx 523/2019). 

34.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.145 

alin.(3) şi completarea art.152 din Codul Muncii (PLx 524/2019). 

35.     Proiect de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de 

ierarhizare privind salarizarea personalului din economia naţională (PLx 

525/2019). 

36.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

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

drumurile publice (PLx 526/2019). 

37.        Proiect de Lege pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI 

a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice  (PLx 529/2019). 

38.     Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa 

Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 

septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PLx 607/2019). 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 6 deputaţi din 

numărul total de 7. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Daniel Vasile, Cătălin-Ioan Nechifor, Ana Adriana Săftoiu și 

Kulcsár-Terza József-György A fost înlocuit cu mandat dl deputat Sergiu 
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Cosmin Vlad - din Grupul parlamentar al USR de către dl deputat Vlad-

Emanuel Duruș. 

A absentat dna deputat Benkö Erika din Grupul parlamentar al UDMR. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele 

comisiei. 

 

La şedinţă au participat, următorii invitați din partea Guvernului: 

-  la punctele 3 și 18 ale ordinii de zi - dna Diana Țenea - Director 

general în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației; 

- la punctele 5 și 26 ale ordinii de zi - dna Alina Ion, dna Oana 

Bucur și, respectiv, dl Enrico Dediu - consilieri la Ministerul Justiției; 

-  la punctul 6 al ordinii de zi - dl Sergiu Mateiu - director în 

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, însoțit de dl 

Andrei Babadac - consilier la același minister; 

-  la punctul 7 al ordinii de zi - dna Vasilica Durbrișcă - consilier la 

Ministerul Finanțelor Publice; 

-  la punctul 8 al ordinii de zi - dna  Gheorghița Toma - consilier la 

Ministerul Finanțelor Publice; 

-  la punctele 16, 32 și 37 ale ordinii de zi - dl Florin Bucur - 

consilier la Ministerul Apărării Naționale; 

-  la punctul 16 al ordinii de zi - dna Gica Marenca - consilier la 

Ministerul Finanțelor Publice; 

-  la punctul 19 al ordinii de zi - dna Costina Călin - consilier la 

Ministerul Finanțelor Publice; 

- la punctele 29 și 30 ale ordinii de zi - dna Anda Chițu și, respectiv, 

Ioana Ișfan - consilieri la Ministerul Justiției; 
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-  la punctele 31 și 38 ale ordinii de zi - dl Corneliu Frimu - consilier 

la Ministerul Culturii. 

Au mai participat, pentru punctul 6 de pe ordinea zi, din partea 

Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare, domnii Constantin 

Burdun și Adrian Floarea. 

Au mai participat, de asemenea, în calitate de inițiatori: dl senator Titus 

Corlățean - pentru punctul 31 al ordinii de zi și dl deputat Silviu Wexler - 

pentru inițiativa legislativă de la punctul 38 al ordinii de zi. 

 

  Proiectul de lege de la punctul 1 a primit un raport de 

respingere, cu cu majoritate de voturi, după ce a luat cuvântul dl deputat 

Daniel Vasile, care subliniat că ar contraveni unor decizii ale C.E.D.O. și 

că o altă comisie sesizată pentru aviz - Comisia pentru politică externă - a 

dat deja un aviz negativ. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit un aviz negativ, cu  

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 3, a luat cuvântul - în deschiderea dezbaterilor - dna Diana 

Țenea - Director general în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației și a solicitat un vot favorabil, arătând că este un act 

normativ care ajută la mai buna funcționare a ministerului pe care-l 

reprezintă. În final, proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil, 

cu  unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil, cu  unanimitate 

de voturi. 

La punctul 5, a luat cuvântul, în deschiderea dezbaterilor, dna Alina 

Ion, reprezentanta Ministerului Justiției, care a solicitat un vot favorabil, 
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arătând că proiectul de lege reprezintă transpunerea în legislația română a 

unei directive a Uniunii Europene. În final, proiectul de lege de la punctul 

5 a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6, a luat cuvântul dl Sergiu Mateiu - director în Ministerul 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, care a reliefat că 

inițiativa legislativă are unele probleme și că nu ține seama de criteriile 

corespunzătoare pentru certificarea semnăturii electronice. În plus, 

reprezentantul Asociației Furnizorilor de Servicii de Certificare, dl 

Constantin Burdun a subliniat că proiectul de lege adaugă la directiva UE  

privind securitatea tranzacțiilor electronice și că unele prevederi relativ la 

semnătura avansată ar conduce la confuzii grave în tranzacțiile electronice, 

din cauza posibilei confuzii a semnăturii avansate necertificate cu 

semnătura electronică. 

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

unanimitate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 7, a luat cuvântul dna 

Vasilica Durbrișcă - consilier la Ministerul Finanțelor Publice, care a 

precizat că proiectul vine în sprijinul contribuabilului și a solicitat un aviz 

favorabil. În final, acest proiect a fost avizat favorabil, cu unanimitate de 

voturi. 

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

Gheorghița Toma - consilier la Ministerul Finanțelor Publice, care a 

precizat că proiectul vine în sprijinul grupurilor de companii, 

simplificându-le modul de calcul al obligațiilor fiscale către stat și a 

solicitat un aviz favorabil. Cu toate acestea, în final, proiectul de lege de la 

punctul 8 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat favorabil, cu unanimitate 

de voturi. 

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

de voturi. 

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

de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 13 a fost avizat favorabil, cu unanimitate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 14 a fost avizat favorabil, cu unanimitate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 15 a fost avizat negativ,  cu majoritate 

de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 16, a luat cuvântul dna 

Gica Marenca - consilier la Ministerul Finanțelor Publice, care a precizat 

că ministerul său nu susține acest proiect și a solicitat un aviz negativ. În 

final, acest proiect a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 17 a fost avizat favorabil, cu unanimitate 

de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 18, dna Diana Țenea - 

Director general în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației - a solicitat membrilor Comisiei să dea un aviz negativ, 

motivând că legislația existentă este acoperitoare. Cu toate acestea, 

proiectul de lege de la punctul 18 a fost avizat favorabil, cu unanimitate de 

voturi. 
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La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 19, a luat cuvântul dna 

Costina Călin - consilier la Ministerul Finanțelor Publice, care a precizat 

că ministerul său nu susține acest proiect, motivând că legislația existentă 

este acoperitoare și a solicitat un aviz negativ. În finalul dezbaterilor 

asupra acestui punct, proiectul de lege a fost avizat negativ, cu majoritate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 20 a fost avizat negativ, cu unanimitate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 21 a fost avizat favorabil, cu unanimitate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 22 a fost avizat favorabil, cu majoritate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 23 a fost avizat negativ, cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 24 a fost avizat negativ, cu unanimitate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 25 a fost avizat negativ, cu majoritate de 

voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 26, a luat cuvântul dl 

Enrico Dediu - consilier la Ministerul Justiției, care a declarat că ministerul 

său nu susține acest act normativ și a solicitat un aviz negativ. În finalul 

dezbaterilor, proiectul de lege de la acest punct a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 27 a fost avizat favorabil, cu unanimitate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 28 a fost avizat favorabil, cu majoritate 

de voturi. 
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La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 29, a luat cuvântul dna 

Ioana Ișfan - consilier la Ministerul Justiției, care a precizat că proiectul nu 

este coerent cu legislația în vigoare, putând genera confuzii, prin limitele 

modificate ale pedepselor prevăzute față de cele din Codul penal actual, și 

a solicitat un aviz negativ. În final, proiectul de lege de la punctul 29 a fost 

avizat negativ, cu unanimitate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 30, a luat cuvântul dna 

Anda Chițu - consilier la Ministerul Justiției, care a precizat că ministerul 

său nu susține acest act normativ și a solicitat un aviz negativ. Ca urmare, 

proiectul de lege de la punctul 30 a fost avizat negativ, cu unanimitate de 

voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 31, a luat cuvântul 

inițiatorul - dl senator Titus Corlățean - care a evidențiat importanța 

proiectului său, în contextul în care - prin Tratatele de la Trianon și Paris 

din 1920 s-a consfințit înfăptuirea României Mari - și, ca atare, ziua de 4 

iunie 1920, data când s-a semnat Tratatul de la Trianon, trebuie cinstită 

printr-o zi aniversară. În final, deputații prezenți au adoptat - cu 

unanimitate de voturi - proiectul de lege de la punctul 31. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 32, a luat cuvântul dl 

Florin Bucur - consilier la Ministerul Apărării Naționale, care a precizat că 

proiectul este neconstituțional și a solicitat un aviz negativ. În final, 

proiectul de lege de la punctul 32 a fost avizat negativ, cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 33 a fost avizat favorabil, cu unanimitate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 34 a fost avizat negativ, cu majoritate de 

voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 35 a fost avizat negativ, cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 36 a primit un aviz favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 37, a luat cuvântul dl 

Florin Bucur - consilier la Ministerul Apărării Naționale, care a precizat că 

proiectul vine în sprijinul fidelizării militarilor pentru cariera militară și a 

solicitat un aviz favorabil. În final, acest proiect a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 38, a luat cuvântul dl 

deputat Silviu Wexler, în calitate de inițiator, care a arătat este important 

să se acorde atenția cuvenită drepturilor persoanelor persecutate de către 

regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până 

la 6 martie 1945 din motive etnice, atât ca reparație morală, cât și 

materială și a solicitat un vot favorabil pentru inițiativa sa. În final, 

deputații prezenți au adoptat - cu unanimitate de voturi - proiectul de lege 

de la punctul 38. 

 

Președinte 

 

                                   deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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