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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
 
                                                     SINTEZA                        

 
lucrărilor comisiei din data de 26 mai 2020 

 
 

Pe data de 26 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.    Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca 

sărbătoare a comunităţii maghiare din România (Pl-x 478/2017).  

2.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.45/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului 

nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare (PL-X 278/2020). 

3.          Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 

Educației Naționale nr.1/2011 (Pl-x 272/2020). 

4.       Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul 

stării de urgență (PL-x 277/2020). 
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5.       Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 46/2020 pentru  completarea art.8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și 

unele măsuri aferente instituirii carantinei (PL-x 279/2020).          

6.       Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de 

asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de 

protecție socială (PL-x 282/2020).         

7.        Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 284/2020). 

8.     Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii 

transnaționale (PL-x 285/2020). 

9.       Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 

nr.16/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială, a ordinii și  liniștii publice (PL-x 286/2020).     

10.       Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.51/1995 pentru 

organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 289/2020). 

11.       Propunere legislativă pentru modificarea art.641 din Legea 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 290/2020). 

12.        Propunere legislativă privind munca în domeniul pescuitului 

maritim (Pl-x 291/2020).  
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13.       Proiect de Lege privind exonerarea clienților băncilor de 

economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume 

reprezentând primă de stat și accesorii (PL-x 292/2020).      

14.     Proiect de Lege pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 

- Codul muncii  (PL-x 295/2020).    

15.           Proiect de Lege pentru simplificarea procedurii de declarare a 

beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și completarea 

Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și 

finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței Guvernului 

nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații  (PL-x 297/2020).     

16.           Propunere legislativă pentru promovarea identității culturale 

a regiunilor istorice din România (Pl-x 302/2020)    

  

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. 

 

A participat on-line la ședință, din partea Ministerului Culturii, pentru 

punctul 16 al ordinii de zi, dl Mihai Firică, în calitate de Secretar de stat al 

acestui minister. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1, domnul deputat 

Kulcsár-Terza József-György a luat cuvântul și a spus că inițiativa - la care 
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este coautor - a fost lansată în 15 martie 2017, a fost respinsă de Senat și a 

stat la comisiile din Camera Deputaților până la acest moment. Cu toate 

acestea, și a faptului că inițiativa a fost trecută pe ordinea de zi a plenului în 

ziua următoare, chiar și în lipsa raportului, domnia sa a solicitat membrilor 

comisiei o amânare a dezbaterii. Propunerea sa de amânare a suscitat o 

controversă între membrii comisiei: dl deputat Marius Pașcan, precum și dna 

deputat Adriana Săftoiu au spus că nu există argumente solide pentru 

amânare, dat fiind că inițiativa legislativă este din 2017, și au cerut ca 

inițiativa să fie dezbătută și să se supună la vot. Președintele comisiei, 

domnul deputat Ibram Iusein, a supus propunerea de amânare la vot și 

aceasta a fost respinsă cu majoritate de voturi, inițiativa rămânând pe ordinea 

de zi. 

La dezbaterea generală, dl deputat Daniel Vasile a afirmat că inițiativa 

are probleme de fond și a dorit să știe dacă colegii din UDMR o modifică 

prin amendamente. Deputații din UDMR care fac parte din comisie și sunt și 

inițiatori și-au exprimat opțiunea ca aceasta să rămână în forma prezentată. 

Dl deputat Marius Pașcan a mai subliniat că și așa ziua de 15 martie 

este serbată neoficial de maghiarii din România, dar nu ar fi corect față de 

majoritatea cetățenilor români, ca inițiativa în discuție să devină lege, 

întrucât - în cadrul Revoluției de la 1848 - revoluționarul Lajos Kossuth nu a 

vrut să ofere drepturi și românilor ardeleni, iar Dieta de la Cluj programase 

chiar unirea Transilvaniei cu Ungaria. 

Dat fiind că propunerea a mai fost dezbătută în ședințele anterioare, 

președintele comisiei, domnul deputat Ibram Iusein, a propus ca inițiativa în 

dezbatere să fie votată în integralitatea sa. 

În finalul dezbaterii, propunerea legislativă de la punctul 1 a primit un 

raport de respingere cu  majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 2 a primit un raport preliminar de 

adoptare, cu  majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată negativ, 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 fost avizat favorabil, cu  majoritate 

de voturi, într-o formă amendată. Amendamentul la OUG nr.46/2020 - care 

face obiectul proiectului de lege de la acest punct - a fost propus de dl 

deputat Daniel Vasile, care a ținut ca - la enumerarea stărilor excepționale -

să fie introdusă și sintagma “starea de alertă și starea de război“, pentru a 

acoperi posibilele situații viitoare. În continuare, amendamentul a fost însușit 

de toți membrii comisiei și a fost adoptat cu majoritatea celor prezenți.  

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 favorabil, cu  majoritate 

de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

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

de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 11 a fost avizată negativ, cu  

majoritate de voturi. 

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

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

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 14 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 15 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 16 a primit un aviz negativ, cu 

majoritate de voturi, după ce reprezentantul Ministerului Culturii, dl Mihai 

Firică, a declarat că ministerul său nu susține avizarea acesteia, întrucât 

inițiativa implică cheltuieli bugetare pentru care nu există sursa de finanțare 

și întrucât sunt deja suficiente reglementări în materie. 

 

 

 

                                                 Președinte 

 

                                         deputat Ibram Iusein 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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