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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 5  mai 2020 
 
 

Pe data de 5 mai 2020, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 

Deputaţilor, care s-a desfășurat on-line. 

Comisia a avut următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

(PLx 169/2020).  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-

Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice (PLx 170/2020). 

3.       Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale 

nr.292/2011 (PLx 175/2020). 

4.       Proiect de Lege privind numirea managerilor şi 

specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, 

companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale 
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societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de 

credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare  (PLx 180/2020). 

5.       Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal (PLx 181/2020).          

6.         Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.129/2019 

pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative  (PLx 185/2020).         

7.         Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal (PL-x 187/2020). 

8.      Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea 

procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari (PL-x 

188/2020). 

9.     Proiect de Lege pentru completarea art.29 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 189/2020).     

10.     Proiect de Lege privind Codul administrativ (PL-x 

190/2020). 

11.     Proiect de Lege pentru modificarea art.60 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 191/2020).      

12.      Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 

privind ceremoniile oficiale  (PL-x nr. 196/2020).         

13.      Proiect de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de bioinginer medical/bioinginer (PL-x nr. 198/2020).          

14.       Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat şi instituirea unor măsuri 

în domeniul pensiilor militare de stat. (PL-x nr. 199/2020).   
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15.        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 (PL-x nr. 200/2020). 

  

16.        Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448 din 6 

decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată (PL-x nr. 202/2020).   

17.       Proiect de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din 

România (PL-x nr. 209/2020).  

18.        Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice (PL-x nr. 212/2020). 

19.        Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români (PL-x nr. 213/2020). 

20.       Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 

privind Codul Civil, republicată (PL-x nr. 214/2020). 

21.      Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x nr. 215/2020).   

22.         Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal  (PL-x nr. 

216/2020).  

23.       Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările şi 

completările ulterioare (PL-x nr. 221/2020).  
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24.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 

(PL-x nr. 222/2020). 

25.         Proiect de Lege pentru adoptarea statutului personalului 

din Transportul Public Regulat Urban şi Metropolitan  (PL-x nr. 

231/2020). 

26.      Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

(PL-x nr. 233/2020).                                                                                                                                                                                                                             

 

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

numărul total de 15. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Ghera Giureci-Slobodan, 

Longher Victoria, Benkö Erika, Marilena-Emilia Meiroșu, Emil-Marius 

Pașcan, Alexandru Teacă, Ana Adriana Săftoiu, Popescu Mariana-

Venera, Csokany Petronela-Mihaela, Bogdan-Alin Stoica, Vexler 

Silviu și Kulcsár-Terza József-György. 

 

Doamna deputat Ana Adriana Săftoiu și-a anunțat poziția de a 

participa la ședință, fără însă a vota. 

 

La proiectul de lege de la punctul 1, membrii comisiei au decis, 

prin votul lor unanim, amânarea pentru o săptămână a dezbaterii asupra 

acestui punct.  

Proiectul de lege de la punctul 2 a primit un aviz favorabil, cu  

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

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat negativ, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 8 a fost avizat negativ, cu  

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a primit un aviz negativ, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 12 a fost avizat negativ, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 13 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 14 a fost avizat negativ, cu  

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 16 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 17 a primit un aviz negativ, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 18 a primit un aviz negativ, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 19 a  primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 20 a  primit un aviz negativ, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 21 a  primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 22, au fost 

exprimate puncte de vedere contradictorii din partea membrilor 

comisiei. Astfel, dl deputat Marius Pașcan, ca și dl deputat Kulcsár-

Terza József-György au susținut avizarea proiectului de lege, 

considerând că pedeapsa detenției pe viață pentru infracțiuni de 

pedofilie, pentru violarea minorilor și incest ar fi de natură a descuraja 

aceste infracțiuni grave. În același context, dl deputat Marius Pașcan a 

evidențiat că - pentru un copil - infracțiunile amintite sunt mai grave 

decât omorul din Codul penal și că membrii comisiei ar putea da un 

semnal de toleranță zero pentru astfel de fapte abominabile, lăsând 

comisiei sesizate în fond sarcina efectuării altor corelații cu alte 

prevederi din Codul penal. 

Pe de altă parte, dl deputat Vasile Daniel, susținut de alți membri 

ai comisiei, a subliniat că această pedeapsă maximă din Codul penal 
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român este pentru omor cu circumstanțe agravante și că trebuie să se 

păstreze o proporționalitate între gravitatea faptei și cea a pedepsei. În 

final, fiind supus la vot, proiectul de lege a fost avizat negativ, 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 favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

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

majoritate  de voturi. 

În final, proiectul de lege de la punctul 26 a fost avizat negativ, cu  

majoritate de voturi. 

 

 

                                                 Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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