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Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Luni, 11 noiembrie 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
Marți, 12 noiembrie 2019 

I. AVIZE 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului. PLx. 457/2019. Procedură de urgență. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2019 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii 
Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului. PLx. 473/2019. Procedură de urgență. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

3. Propunere legislativă privind activitatea de medicină legală în România. Plx. 
488/2019. C.D. – Cameră decizională. 

4. 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. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.145 alin.(3) şi completarea 
art.152 din Codul Muncii. PLx. 524/2019. C.D. – Cameră decizională. 

6. Proiect de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române. PLx. 573/2019. C.D. – 
Cameră decizională. 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. PLx. 559/2019. 
C.D. – Cameră decizională. 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2019 pentru 
modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală. PLx. 547/2019. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2019 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, 

cris.constantinescu
Original



2 
 

organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. PLx. 
543/2019. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

10. Proiect de Lege privind programul naţional "Primul loc de muncă pentru tinerii 
absolvenţi". PLx. 576/2019. C.D. – Cameră decizională. 

II. DIVERSE 
 

În ziua de luni, 11 noiembrie 2019, lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

La şedinţa Comisiei de luni, 11 noiembrie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 
Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Boboc Tudorița-
Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Laura, Hărătău Elena, Huncă 
Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, 
Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică 
Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Anton 
Anton, Biro Zsolt-Istvan, Rădulescu Dan Răzvan. 
 

Marţi, 12 noiembrie 2019 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
vicepreședintele Comisiei.  
 Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a propus modificarea ordinii de zi în 
sensul ca dezbaterile să înceapă cu PLx. 473/2019, aflat în procedură de urgenţă.  
          Ordinea de zi modificată și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți. 
 
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.117/2017 privind 
înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, aflat în 
procedură de urgenţă (PLx. 473/2019). 

Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat faptul că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.117/2017 privind înfiinţarea 
Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, iar schimbările 
preconizate se referă la statutul juridic al acestuia, la relaţiile cu Academia Română, la 
extinderea ariei de atribuţii, fiind prevăzute și noi atribuţii ale conducerii Institutului. 
            Domnul preşedinte Emil Constantinescu a prezentat importanţa și însemnătatea 
înfiinţării Institutului, dar şi necesitatea păstrării acestuia în România sub forma unui institut 
de studii avansate, obţinându-se mai întâi aprobarea Academiei Mondiale de Arte şi Ştiinţe, 
astfel ca acest institut să nu fie asociat Academiei Diplomației Mondiale din Berlin. De 
asemenea, a sintetizat rezultatele, demersuri, proiecte de succes din activitatea Institutului. 
           Doamna Luiza Niţă, directorul general al Institutului, a prezentat modificările pe care le 
aduce această iniţiativă legislativă, după cum urmează: delimitarea mai clară a atribuţiilor 
conducerii Institutului, respectiv separarea conducerii executive de cea științifică; lărgirea 
ariei de atribuții pe care Institutul le are pentru a-şi atinge obiectivele ştiinţifice. 

La dezbateri au mai luat cuvântul domnii deputați Cristina-Ionela Iurișniți şi Dragoş 
Gabriel Zisopol, formulând aprecieri și precizând interesul pentru evoluția instituției.  

Comisia, cu 10 voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de lege. 
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           Şedinţa a continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ( PLx. 457/2019).  

Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat câteva dintre schimbările 
legislative preconizate, după cum urmează: delimitarea mai clară a noţiunii de familie extinsă; 
modalitatea în care planul individualizat pentru copiii aflaţi în protecţie socială se poate 
realiza din cauza neidentificării tuturor rudelor; reducerea căutării rudelor până la gradul al III 
lea, şi nu gradul al IV lea, ceea ce înseamnă o mai mare celeritate în rezolvarea problemelor ce 
ţin de protecţia copilului; dreptul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani de a-şi da 
consimţământul pe programul de relaţii personale; aspecte legate de copiii cetățeni străini care 
nu sunt însoțiți pe teritoriul României sau copiii cu cetăţenie română aflaţi pe teritoriul altei 
ţări. 
            Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a subliniat faptul că aceasta este o iniţiativă 
foarte bună care vine în sprijinul şi pentru protecţia sporită a copiilor abandonaţi din România. 
De asemenea, a susţinut ideea reducerii căutării rudelor copiilor pană la gradul al III lea, fapt 
ce reprezintă reducerea consumului de resurse, dar şi extinderea responsabilităţilor date 
direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului în ceea ce priveşte instituirea 
unor măsuri de protecţie specială şi monitorizarea fiecărui caz. Un alt lucru important îl 
reprezintă clarificarea rolului pe care îl ocupă instituţiile din sectorul privat şi acordarea 
indemnizaţiei lunare în valoare de 400 de lei pentru familiile sau persoanele care iau copii în 
plasament şi respectiv 600 lei pentru familiile sau persoanele care iau în plasament copii cu 
handicap.  

Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a propus să se sugereze celor două 
comisii raportoare să analizeze propunerile transmise de Organizația Salvați Copiii și 
observațiile Consiliului Legislativ. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor, a hotărât să emită aviz favorabil asupra proiectului 
de lege.  
 
            Lucrările ședinței au continuat cu propunerea legislativă privind activitatea de 
medicină legală în România (Plx. 488/2019).  

Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat faptul că proiectul de lege 
oferă o alternativă nepotrivită, riscantă față de Institutul de Medicină Legală şi faţă de 
institutele din teritoriu. Date fiind rezervele asupra transparenţei consultărilor publice, 
caracterul intempestiv al promovării acestui proiect, contraargumentului specialiștilor în 
domeniu, avizul negativ al Consiliului Economic şi Social, precizările Consiliul Legislativ cu 
privire la disfuncţiile care se crează, doamna vicepreședinte a propus un aviz negativ. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz negativ 
asupra propunerii legislative. 

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul 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). 

Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că proiectul are foarte multe 
modificări cu privire la medicamente, la programele de sănătate, la reglementarea unor funcţii 
din acest domeniu, vizează aspecte legate de eligibilitatea pentru finanțarea prin proiecte a 
unor cazuri şi a unor boli. 
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Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a propus amânarea dezbaterilor asupra 
acestui proiect de Lege pentru o săptămână, considerând oportună opinia Ministerului 
Sănătății.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât amânarea dezbaterilor 
pentru următoarea ședință. 

 
În continuare, s-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.145 alin.(3) şi completarea art.152 din Codul Muncii (PLx. 524/2019).  
Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat obiectul de reglementare 

al proiectului care vizează dreptului părinţilor copiilor cu vârsta de până în 10 ani de a 
beneficia de zile libere plătite, în situaţiile excepţionale când cursurile şcolare sunt suspendate 
temporar.  

Având în vedere opiniile favorabile ale membrilor Comisiei și utilitatea inițiativei, 
doamna deputat Mihaela Huncă a propus adoptarea unui aviz favorabil.  

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a adoptat un aviz favorabil.  
 

 Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind statutul 
Limbii Semnelor Române (PLx. 573/2019). 

 Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a propus adoptarea unui aviz negativ 
având în vedere faptul că, în România, se respectă toate convențiile și directivele europene ce 
vizează persoanele cu dizabilităţi, inclusiv persoanele cu problema hipoacuziei, iar denumirea 
de limbaj mimico-gestual este acoperitoare și clară, de asemenea se constată că se asigură 
interpretarea în instanţă, în situaţii medicale şi ori de câte ori este nevoie de ajutor de 
specialitate.  Modificările propuse țin mai mult de terminologie, fără a fi clarificate științific.  

Comisia, cu 9 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 1 abținere, a hotărât să emită aviz 
negativ asupra proiectului de lege.  

 
            Şedinţa a continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 
(PLx. 559/2019).  

Domnul deputat Dobrovie Matei-Adrian, inițiator, a subliniat că proiectul de Lege 
urmăreşte protejarea minorilor, jocurile de noroc fiind foarte răspândite. În prezent, nu există 
în legislaţie o limitare a accesului minorilor, în sensul impunerii unei distanţe minime a 
locaţiilor caselor de jocuri de noroc faţă de unităţile de învâţământ preuniversitar. Totodată, s-
au prevăzut interzicerea difuzării spoturilor publicitare pentru promovarea jocurilor de noroc, 
măsuri privind reducerea vizibilităţii publicităţii stradale de mari dimensiuni şi prevederi care 
să ducă la conştientizarea dependenţei faţă de jocurile de noroc.   

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 
 
             A urmat dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală (PLx. 547/2019).  
             Doamna Alina Săvescu, consilier în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei, a menţionat că Ministerul susţine aprobarea acestei ordonanţe în 
forma aprobată de către Guvern. În ceea ce priveşte Legea nr. 152/1998, modificările vizează 
schimbul de locuinţe pentru cele destinate închirierii de către tineri, dat fiind faptul că în 
prezent aceste locuinţele se închiriază pe o perioadă de 5 ani şi apoi pe perioade succesive de 
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un an, dar şi o modificarea referitoare la vânzarea de locuiţe care se poate face cu plata 
integrală, cu plata în rate sau prin credit bancar.  

Doamna vicepreședinte Camelia Gavrilă a propus adoptarea unui aviz favorabil.  
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să emită aviz favorabil 

asupra proiectului de lege. 
 
               În continuare s-a dezbătut proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea 
nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 
administrarea condominiilor  (PLX. 543/2019).  

Domnul Bogdan Ghinea, şef serviciu în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei, a precizat că proiectul de act normativ este o necesitate deoarece 
Legea nr. 196/2018 prevedea obligativitatea elaborării şi adoptării unui standard ocupaţional 
pentru administratorii de condominii în vederea desfăşurării cursurilor de formare 
profesională. Astfel, perioada de acreditare prevăzuă în Legea nr. 196/2018 a fost modificată 
şi s-a propus prorogarea termenului pentru 1 ianuarie 2021, astfel încât să fie suficient timp  
pentru furnizorii care vor să se acrediteze în acest domeniu şi pentru personalul care doreşte să 
urmeze cursurile acreditate de formare profesională.  

Doamna vicepreședinte Camelia Gavrilă a propus adoptarea unui aviz favorabil.  
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să emită aviz favorabil 

asupra proiectului de lege. 
 

A urmat proiectul de Lege privind programul naţional "Primul loc de muncă pentru 
tinerii absolvenţi" (PLx. 576/2019). 

Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că inițiativa are ca obiect 
crearea unor facilități fiscale pentru firmele care angajează tineri absolvenţi, prin tineri 
absolvenţi înţelegându-se tineri care nu au mai avut un contract de muncă. Vârsta 
beneficiarilor trebuie să fie între 16 şi 35 de ani, iar avantajele pentru angajator sunt acordate 
pentru o perioadă de 24 de luni, atât pentru contractele de muncă full time, cât şi pentru cele 
part-time. 

Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a propus un aviz favorabil pentru acest proiect de 
lege având în vedere rata ridicată a şomajului în rândul tinerilor. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege. 

 
La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  

 Din partea Ministerului Finanțelor Publice 
 - Toma Gheorghița - șef serviciu. 
           Din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei 

- Bogdan Ghinea - şef serviciu  
- Alina Săvescu - consilier 
Din partea Ministerului Culturii 
- Corneliu Frimu - consilier 
Din partea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului 
- Emil Constantinescu -  preşedinte 
- Luiza Niţă - director general 
- Dan Grigorescu - director. 
Inițiator: 
- Dobrovie Matei-Adrian - deputat. 



6 
 

 
La şedinţa Comisiei de marți, 12 noiembrie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 

Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Boboc Tudorița-
Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Laura, Hărătău Elena, Huncă 
Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, 
Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică 
Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, 
Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Rădulescu Dan Răzvan.  

 
 
 

 
VICEPREȘEDINTE 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 
 
 


