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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din 20 martie 2018 

 
 
Pe data de 20 martie 2018 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut 

următoarea ordine de zi: 

1.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006   

privind reforma  în domeniul sănătăţii (PLx 91/2018). 

2.  Proiect de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 

privind sistemul asugurărilor de şomaj şi stimularea ocupării for ţei de 

muncă şi pentru  modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea 

Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (PLx 93/2018). 

3.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a 

Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea  unor termene prevăzute în Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (PLx 97/2018). 

4.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate (PLx 98/2018). 

5.  Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor 

publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi (PLx 102/2018). 

6.  Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea 

nr.286/2009 privind Codul Penal (PLx 103/2018). 

7.  Proiect de lege pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţai pe frumurile publice 

(PLx 112/2018). 

8.  Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 

pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi lini ştii publice (PLx 113/2018). 

9.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat  (PLx 114/2018). 

10. Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

(PLx 115/2018). 

11. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a Legii nr.153 

din 28 iunie 2017 privind  salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

(PLx 116/2018). 

12. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

117/2018). 

13. Proiect de Lege privind aprobare Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.106/2017  pentru prorogarea unor termene privind stabilirea 

unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor de transport pentru anumite 

categorii de persoane (PLx 120/2018). 



 

 

3/7 

14. Propunere legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu 

capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu (PLx 

122/2018). 

15. Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă (PLx 

124/2018). 

16. Diverse. 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din 

numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Tamara-

Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, Petre-Florin Manole, 

Elvira Şarapatin, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-György, Gabriel 

Petrea, Ana Adriana Săftoiu și George Ionescu. 

Au absentat: dl deputat Radu Costin Vasilică - din Grupul 

parlamentar al PSD și dl deputat Ionuţ-Marian Stroe - din Grupul 

parlamentar al PNL, precum și dl deputat Ibram Iusein – din Grupul 

parlamentar al Minorităților naționale. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Vasile Daniel, 

vicepreşedintele comisiei. 

 

La şedinţa desfăşurată în cadrul comisiei au fost prezenţi reprezentanţi 

din partea Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al 

Poliţiei Române şi Ministerului de Justiţie, după cum urmează: Florentina 

Ștefan - Ofițer specialist în cadrul Inspectoratului General al Poliției 

Române, Direcția Rutieră și Bogdan Caștu - Șef serviciu la I.G.P.R., din 

cadrul M.A.I., Alina  Ion - consilier juridic la Ministerul Justiției, Marian 

Bordea - Director adjunct la Direcția Rutieră din Inspectoratul General al 

Poliției Române, Dorin-Eugen Duculescu - consilier juridic în cadrul 
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Ministerului Afacerilor Interne și Marian Dragnea - Ofițer specialist în 

cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. 

La primul punct al ordinii de zi, deputaţii au decis - cu majoritate de 

voturi - avizarea favorabilă a  proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, deputaţii au hotărât - cu majoritate de 

voturi - avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

La proiectul de lege de la punctul 3, membrii Comisiei au hotărât - cu 

majoritate de voturi - avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

Proiectele de lege de la punctele 4, 5 au fost avizate favorabil, cu 

unanimitate de voturi.  

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege de la punctul 6, dna 

Alina Ion, consilier juridic la Ministrul Justiției a afirmat că ministerul nu 

susține respectiva inițiativă legislativă, întrucât modificarea Codului penal 

vizată de inițiator ar obstacula înfăptuirea justiției. Pe de altă parte, dna 

deputat Adriana Săftoiu a susținut acordarea unui vot favorabil pentru 

proiectul de lege, arătând că este necesar - pentru reducerea violenței 

domestice - ca plângerea penală depusă de femeia agresată să nu mai poată 

fi retrasă. În susținerea inițiativei legislative s-a pronunțat și dna deputat 

Tamara Ciofu, care a spus că - dacă există un certificat medico-legal care să 

constate efectele agresiunii bărbatului asupra femeii - urmărirea penală să-și 

urmeze cursul, chiar dacă intervine împăcarea între părți. La încheierea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii comisiei au decis avizarea 

favorabilă cu unanimitate de voturi. 

La proiectul de lege de la punctul 7 al ordinii de zi, a luat cuvântul 

unul dintre inițiatorii acestuia, dna deputat Adriana Săftoiu care a reliefat 

că, la baza inițiativei legislative, a stat ideea ca polițiștii de la poliția rutieră 

să-și poarte uniforma, iar mașinile Poliției - care sunt dotate cu radare - să 
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aibă însemnele Poliției, pentru ca cetățeanul să fie protejat împotriva 

aplicării discreționare a legii. În susținerea acestei luări de cuvânt, a 

intervenit și dl deputat George Ionescu, care i-a întrebat pe reprezentanții 

I.G.P.R. prezenți la dezbateri în ce măsură a scăzut numărul accidentelor de 

circulație după introducerea determinării vitezei șoferilor în trafic cu 

ajutorul cinemometrului. În replică, reprezentanții Direcției Rutiere din 

cadrul I.G.P.R. au răspuns la prima chestiune ridicată de membrii comisiei 

că atât legea actuală, cât și practicile europene permit utilizarea vehiculelor 

de poliție neinscripționate. În plus, numărul mașinilor inscripționate raportat 

la totalul mașinilor poliției folosite pentru instalarea radarelor de viteză nu 

depășește a zecea parte din totalul acestora. Referitor la a doua întrebaare 

din partea membrilor Comisiei, reprezentantul M.A.I. a spus că, deși nu 

există date în acest sens, munca lucrătorilor de Poliție a fost ușurată de 

introducerea în uz a așa-numitului cinemometru. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct al ordinii de zi, deputaţii au 

hotărât - cu majoritate de voturi - avizarea favorabilă a acestuia.  

La proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi, deputaţii au 

hotărât - cu unanimitate de voturi - avizarea negativă. În cadrul dezbaterilor 

asupra acestui punct, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne la 

lucrările ședinței au evidențiat că această inițiativă legislativă nu este 

susținută de Guvern, întrucât introducerea sonometrului ca o condiție a 

constatării contravenției de tulburare a ordinii și lini știi publice este relativ 

inaplicabilă, întrucât, de multe ori aceasta are loc pe drumuri sau înafara 

clădirilor, ceea ce împiedică folosirea sonometrului - care poate face 

determinări ale zgomotului doar în spații închise. 

Propunerea legislativă de la punctul 9 al ordinii de zi, a fost avizată 

negativ, cu majoritate de voturi. 
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La propunerea legislativă de la punctul 10 al ordinii de zi, deputaţii au 

hotărât - cu majoritate de voturi - avizarea negativă a propunerii legislative. 

Reprezentantul M.A.I., dl Dorin-Eugen Duculescu a declarat, în cadrul 

dezbaterilor asupra acestui punct, că nici Guvernul nu susține promovarea 

acestei inițiative legislative, întrucât - în forma propusă de inițiatori -

dispozițiile legale referitoare la înmatricularea autovehiculelor nu s-ar mai 

putea aplica și celor înmatriculate în străinătate. În plus, o parte din 

prevederile respectivei inițiative legislative se regăsesc în ordinul 

Minstrului Afacerilor Interne nr.1501/2006. În finalul dezbaterilor asupra 

acestui punct, inițiativa legislativă de la punctul 10 al ordinii de zi a fost 

avizată negativ, cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă de la punctul 11 al ordinii de zi, deputaţii au 

hotărât - cu unanimitate de voturi - avizarea favorabilă a propunerii 

legislative.  

Propunerea legislativă de la punctul 12 al ordinii de zi a fost avizată 

negativ, cu unanimitate  de voturi. Și reprezentantul Guvernului prezent la 

dezbateri a afirmat că M.A.I. nu susține promovarea acestei inițiative 

legislative, întrucât nu există un sistem de evidență centralizat al 

sancțiunilor aplicate pentru încălcarea dispozițiilor O.U.G. nr.195/2002 

privind circulația pe drumurile publice. 

Proiectele de lege de la punctele 13 şi 14 ale ordinii de zi au fost 

avizate negativ. 

La proiectul de lege de la punctul 14, al ordinii de zi, deputaţii au 

hotărât - cu unanimitate de voturi - avizarea favorabilă a acestuia. 

La proiectul de lege de la punctul 15 al ordinii de zi, deputaţii au 

hotărât - cu majoritate de voturi - avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 



 

 

7/7 

La punctul “Diverse”, membrii Comisiei au discutat petiţia dlui 

Sebastian Matișan, referitoare la unele aspecte legate de activitatea 

Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, precum şi scrisoarea 

Academiei Române, referitoare la Propunerea legislativă privind 

consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare din 

România. 

 

 

                                                Vicepreședinte 

 

           deputat Daniel Vasile 

 

 

      Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu  
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