
 

1 
 

 

                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                              CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 
 

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 21 septembrie 2020 
 
 

  
Pe data de 21 septembrie 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 completarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ (Plx 

402/2020).  

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.17/2007 

privind educaţia tinerilor capabili de performanţă înaltă (PLx 435/2020).  

3.   Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 436/2020).  

4.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 437/2020).  
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5.    Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.51/1991 privind securitatea naţională a României (PLx 460/2020). 

6.    Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, în vederea punerii în operă a voinţei suverane a poporului 

român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 2019 şi a 

modificării tipurilor de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curţii 

Constituţionale  (PLx 550/2020). 

7.     Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri (PLx 

551/2020). 

8.    Proiectul Legii aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor 

în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii 

ocupării for ţei de muncă (PLx 552/2020). 

9.       Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal (PLx 554/2020). 

10.      Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 

strainătate (PLx 557/2020). 

11.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-

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

publice (PLx 558/2020).  

12.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul public de pensii (PLx 561/2020). 
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13.   Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 August 

drept Ziua Naţională a Martiriului Românesc (PLx 563/2020). 

14.   Propunere legislativă privind reintegrarea pe piaţa muncii a 

pensionarilor care îşi doresc să îşi continue activitatea în domeniile în care 

au activat anterior pensionării (PLx 564/2020). 

15.    Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea 

nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 

publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 

precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (PLx 

565/2020). 

16.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru 

buna organizare şi desfăşurare a acestora (PLx 566/2020). 

17.   Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 

Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra 

copiilor  (COM(2020)607). 

 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi din 

numărul total de 16. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Csokany Petronela-Mihaela, 

Ghera Giureci-Slobodan, Longher Victoria, Kulcsár-Terza József-

György, Marilena-Emilia Meiroșu, Emil-Marius Pașcan, Popescu 
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Mariana-Venera, Alexandru Teacă, Ana Adriana Săftoiu, Bogdan-Alin 

Stoica, Luminița-Maria Jivan, Benkö Erika și Vexler Silviu. 

Şedinţa a fost condusă alternativ de domnul deputat Ibram Iusein 

- preşedintele comisiei și dl deputat Daniel Vasile - vicepreședintele 

comisiei. 

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

Mihai Firică, în calitate de Secretar de stat al acestui minister - pentru 

punctul 13 al ordinii de zi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată nefavorabil, 

cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi, cu câteva amendamente admise, propuse și 

adoptate cu unanimitate de voturi. În acest context, dl deputat Ibram 

Iusein, împreună cu dl deputat Daniel Vasile, au propus - la punctul 12 

din inițiativa legislativă în dezbatere - eliminarea întregului alineat (1) 

din art.45 din textul Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, care instituia 

obligativitatea învățării limbii române pentru elevii aparținând 

minorităților naționale, precum și eliminarea art.(13), nou introdus, care 

sancționa școlile cu retragerea licenței de funcționare, dacă acestea nu 

oferă o educație performantă - criteriu neclar și subiectiv, care ar putea 
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avea consecințe neplăcute, în cazul în care inițiativa în dezbatere ar fi 

fost adoptată în forma inițială. 

La alineatul (1) al art.45 din inițiativa legislativă în discuție, dl 

deputat Ibram Iusein a mai propus un amendament de redactare, 

constând din introducerea termenului “minorităților” în cuprinsul 

textului, cu următoarea formulare: 

   “(11) Celelalte materii școlare pot fi predate în limbile 

minorităților naționale, cu manuale avizate și elaborate de  Editura 

Didactică și Pedagogică.” 

Propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată nefavorabil, 

cu majoritate de voturi, întrucât aceasta primise și un aviz negativ de la 

Consiliul Legislativ, textul acesteia fiind considerat neclar și 

neconstituțional. 

Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost avizată nefavorabil, 

cu majoritate de voturi.  

Și proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat nefavorabil, cu  

majoritate voturi. 

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

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 12 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 13 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. În cadrul dezbaterii asupra acestui punct, dl Mihai Firică, 

Secretar de stat la Ministerul Culturii, a declarat că Guvernul lasă decizia 

Parlamentului. 

Propunerea legislativă de la punctul 14 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 15 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. A luat cuvântul dl deputat Marius Pașcan, în 

calitate de inițiator, care a afirmat că, prin acestă inițiativă, a dorit să se 

evite conflictele de interese - pentru cazul cetățenilor români care doresc 

să ocupe o funcție publică în statul român și care mai au și cetățenia altui 

stat - unde au, de asemenea, o altă funcție publică. 

Propunerea legislativă de la punctul 16 a fost avizată nefavorabil, 

cu unanimitate de voturi. 

 Comunicarea Comisiei privind “Strategia UE pentru combaterea 

mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor”, de la punctul 17, a primit 

un proiect de opinie favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 

 

                                                  Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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