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Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                             
    

 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţelor comisiei din data de 22 septembrie 2015 

 
Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale din data de 22 septembrie 2015 

a avut pe ordinea de zi următoarele puncte: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii Educaţiei Naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011 (Pl-x 505/2015) 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 

(PL-X 564/2015) 

3. Propunerea legislativă pentru completarea Art.13, alin.(2),  

din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul 

general al cultelor (Pl-x 481/2015) 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare  (Pl-x 501/2015) 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din 

numărul total de 11. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: 
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Nicolae Păun, Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Kereskényi 

Gábor, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus-Florinel Cernea, Mircea 

Lubanovici, Ioan Viorel Teodorescu şi dna deputată Tamara-

Dorina Ciofu, precum şi dna deputată Elena Gabriela Udrea. A fost 

absent: domnul deputat Mihai-Alexandru Voicu din Grupul 

parlamentar al PNL. 

      Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, 

preşedintele comisiei. 

 În urma dezbaterilor, propunerea legislativă de la punctul 1 al 

ordinii de zi a primit un aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

 La punctul 2 al ordinii de zi, Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2015 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, a primit aviz favorabil, 

cu unanimitate de voturi. 

 La dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi,  a fost prezent 

- în calitate de invitat - dl Cezar Păvălaşcu, director în cadrul 

Secretariatului de Stat pentru Culte, care a exprimat punctul de 

vedere al acestei instituţii cu privire la propunerea legislativă în 

speţă.  Acesta a menţionat faptul că toate cultele religioase 

recunoscute în România au fost consultate atât la adoptarea Legii 

cultelor, dar nu şi referitor la propunerea legislativă în dezbatere, 

fapt obligatoriu potrivit art.50, alin.(1). 

 Toţi reprezentanţii cultelor au fost de acord că prevederea 

alin.(2) ale art.13 din Legea nr.489/2006 privind libertatea 

religioasă şi regimul general al cultelor nu trebuie interpretată în 

sens negativ şi că trebuie avut în vedere şi principiul previzibilităţii 

legii. 
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 Un punct de vedere contrar a exprimat iniţiatorul propunerii 

legislative, domnul deputat Remus Cernea, acesta fiind susţinut şi 

de secretarul general al Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării, domnul Adrian Bunoaica, care a afirmat că 

formularea alin.(2) al art.13 din Legea nr.489/2006 privind 

libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, potrivit căreia 

sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi 

învrăjbire religioasă, este extrem de generală şi mult prea 

cuprinzătoare, fără să explice conţinutul clar al termenilor, putând 

să genereze, astfel, grave abuzuri în sfera libertăţii de exprimare, 

mai ales a libertăţii de exprimare artistică, în toate formele sale.  

 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă, cu 

majoritate de voturi. 

  La punctul 4 al ordinii de zi au fost prezenţi, în calitate de 

invitaţi din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării, domnul secretar general Adrian Bunoaica şi doamna 

Mădălina Roşu, director al Direcţiei Juridice, care au prezentat 

punctul de vedere al C.N.C.D. referitor la propunerea legislativă 

aflată în dezbatere. 

 De asemenea, la dezbaterea acestei propuneri legislative a 

participat şi doamna avocat Maria Vasii, care a explicat necesitatea 

introducerii, la art.3 al Ordonanţei nr.137/2000, a unui titlu nou: 

“Protecţia şi securitatea juridică”, decurgând din existenţa 

inechităţilor din practica judiciară,  care lasă fără nicio protecţie 

juridică persoana fizică ce reclamă un abuz al unui oficial. 

 La finalul şedinţei,, membrii comisiei au hotărât - cu 

unanimitate de voturi - amânarea dezbaterii acestei propuneri 
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legislative pentru săptămâna viitoare, răstimp în care C.N.C.D. să 

transmită un punct de vedere, prin care să clarifice o serie de 

aspecte neclare, în forma prezentată de Senat, din textul iniţiativei 

legislative. 

 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
 

Nicolae Păun 
 
 
 

Întocmit: Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
 

 
 
 
 
 
 


	CAMERA DEPUTAŢILOR
	PROCESUL VERBAL
	al şedinţelor comisiei din data de 22 septembrie 2015


		2015-09-23T15:56:43+0300
	Laurentiu M.V. Gheorghiu




