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Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                                    

    
 

        SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 14 iunie 2016 

 

La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - care a avut loc pe data de 14 iunie 2016 - pe 

ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1.  Propunerea legislativă pentru modificarea art.15, alin.(1), lit.a din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, a art.10, alin.(3) din Legea 

nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor şi 

abrogarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor 

religioase pentru producerea obiectelor de cult (PL-x 212/2016). 

2.  Propunerea legislativă privind declararea UDMR drept organizaţie 

ilegală, anti-constituţională şi anti-statală (PL-x 238/2016). 

3.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 51/1991 privind 

securitatea naţională a României, republicată (PL-x 221/2016). 

4. Propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 

a educaţiei naţionale (PL-x 222/2016). 

5. Proiectul de Lege privind aderarea României la Centrul European 

pentru interdependenţă şi solidaritate mondială creat prin Rezoluţia 
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(89)14, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 16 

noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluţia 

(93)51 adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 21 

octombrie 1993 (PLx 256/2016). 

6.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între România 

şi Centrul sud-est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti, la 

22 iulie 2015 (PLx 258/2016). 

7. Comunicarea cu titlul „Fluxuri de date transatlantice: restabilirea 

încrederii prin garanţii puternice” - COM(2016)117 (E23/2016)   

8. Comunicarea cu titlul „Vieţi demne: de la dependenţa de ajutor la 

autonomie - Strămutarea forţată şi dezvoltarea” - COM(2016)234 

(E33/2016)   

9. Diverse 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 7 deputaţi din numărul 

total de 12. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, 

Tamara-Dorina Ciofu, Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-

Andrei Tănăsescu, Kereskényi Gábor şi Remus Cernea. Au fost absenţi: 

dl deputat Nicolae Păun - din Grupul parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale, dl deputat Ioan Viorel Teodorescu + din Grupul parlamentar 

al PSD, precum şi domnii deputaţi Mircea Lubanovici şi Mihai-

Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL, precum şi dna 

deputat Elena Gabriela Udrea - neafiliată 

 

Au participat ca invitaţi la dezbateri următorii: din partea 

Secretariatului de Stat pentru Culte, domnul secretar de stat Victor 

Opaschi, însoţit de dl Andrei Ungar – director de cabinet în cadrul 

S.S.C., precum şi arhimndritul Veniamin Goreanu - din partea 
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Patriarhiei Române. A mai participat pentru dezbaterile de la punctele 6, 

7 şi 8 de pe ordinea de zi, dl Ion Gâlea - Director pentru Afaceri juridice  

de la MinisterulAfacerilor Externe. 

 

La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1 a participat, în 

calitate de invitat din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, domnul 

secretar de stat Victor Opaschi, însoţit de dl Andrei Ungar – director de 

cabinet în cadrul S.S.C., precum şi arhimndritul Veniamin Goreanu + 

din partea Patriarhiei Române. 

Dezbaterea pentru raport a propunerii legislative a suscitat vii 

dezbateri, autorul iniţiativei - dl deputat Remus Cernea - susţinând 

necesitatea reformării legislaţiei ce reglementează relaţiile Statului cu 

Biserica, respectiv cultele, pe baza unor criterii clare, echitabile şi 

neechivoce. În final, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui raport de respingere.  

La dezbaterea pentru raport a propunerii legislative de la punctul 2, 

aceasta a fost respinsă, cu unanimitate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 3 a primit - cu unanimitate de 

voturi - aviz favorabil din partea deputaţilor prezenţi.  

La iniţiativa legislativă pentru completarea art.12 din Legea 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale, deputaţii au acordat un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi.  

Proiectul de Lege de la punctul 5 a primit aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi.  

Proiectul de Lege de la punctul 6 fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi.  
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La punctele 7 şi 8, membrii Comisiei au luat act de Comunicările 

Comisiei Europene, în legătură cu subiectele aflate pe agenda viitoare a 

Parlamentului European. 

La punctul 9 de pe ordinea de zi, urma să fie audiat - în urma 

depunerii unei petiiţii, conţinând această solicitare - dl Viorel Ene, 

preşedintele Asociaţiei Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din 

România, care nu a putut participa, domnia-sa transmiţând că a declanşat 

greva foamei pentru satisfacerea revendicărilor sale legate de pedepsirea 

celor vinovaţi de abuzurile asupra victimelor mineriadelor, printre care 

fiind şi un număr de 20 de procurori. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Deputat 

 
Ibram Iusein 

 
 

 

 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu  
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