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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 
                              
                                                SINTEZA                          

 
lucrărilor comisiei din data de 2 septembrie 2020 

 
 

Pe data de 2 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.    Proiect de Lege privind completarea art.49 din Legea 

nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PL-x 461/2020).  

2.    Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea şi completarea Legii 

nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, pentru completarea art.218 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea 

capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art.12 alin.(5) 
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din Legea nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de 

asigurare şi reasigurare (PL-x 466/2020). 

3.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.113/2020 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 

privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc 

"Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia (PL-x 467/2020). 

4.   Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii (PL-x 469/2020). 

5.    Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.135/2010 privind Codul de procedură penală  (Pl-x 470/2020).          

6.     Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru  (PL-

x 473/2020).     

7.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.360/2002 privind Statutul poliţistului  (Pl-x 474/2020).   

8.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române   (Pl-x 

475/2020).     

9.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale  (PL-x 476/2020).     

10.   Proiect de Lege privind consacrarea zilei de 8 mai ca "Ziua 

Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial" 

(PL-x 477/2020).     
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11.    Proiect de Lege privind declararea zilei de 12 august - Ziua 

Banatului (PL-x 479/2020).    

12.    Proiect de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei 

de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii 

frontalieri (PL-x 480/2020).    

13.    Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 

privind înfiinţarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Tehnice din 

România şi a Legii nr.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Academiei de Ştiinţe Medicale (Pl-x 481/2020).    

 

La şedinţa comisiei au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi din 

numărul total de 15. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Ghera Giureci-Slobodan, 

Longher Victoria, 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 absentat dna deputat Benkö Erika, din Grupul parlamentar al 

UDMR. 

 

Au participat on-line la ședință, din partea Guvernului, următorii 

invitați: din partea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a 

Spălării Banilor, dl Daniel-Marius Staicu, în calitate de președinte al 

respectivei instituții, pentru inițiativele legislative de la punctele 1 și 2; 

iar din partea Ministerului Culturii,  dl Mihai Firică, Secretar de stat - 

pentru inițiativele legislative de la punctele 3, 9 și 11. 
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La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1, a intervenit - din 

partea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 

(O.N.P.C.S.B), dl Daniel-Marius Staicu, în calitate de președinte al 

respectivei instituții - care a afirmat că instituția pe care o reprezintă 

susține avizarea proiectului de lege, fiind vorba  de transpunerea unor 

directive europene în legislația națională. 

În final, proiectul de lege de la punctul 1, a primit un aviz 

favorabil, cu  majoritate de voturi. 

La discutarea proiectului de lege de la punctul 2, președintele 

O.N.P.C.S.B, dl Daniel-Marius Staicu, a declarat că instituția sa și 

Guvernul susțin avizarea favorabilă a proiectului de lege, din aceleași 

considerente ca la punctul precedent al ordinii de zi. Membrii comisiei 

au decis apoi, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil, cu  

majoritate de voturi. Dl Mihai Firică, Secretar de stat la Ministerul 

Culturii, a declarat că ministerul său susține avizarea favorabilă a 

proiectului de lege în dezbatere. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost scos de pe ordinea de zi, 

deoarece a ajuns deja la promulgare. 

Propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată favorabil cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a primit un aviz negativ, cu  

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 a primit un aviz negativ, cu  

majoritate de voturi. 
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Propunerea legislativă de la punctul 8 a primit un aviz negativ, cu  

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. Dl Mihai Firică, Secretar de stat la Ministerul 

Culturii, a declarat, în acest context, că ministerul său susține avizarea 

favorabilă a proiectului de lege în dezbatere. 

Proiectul de lege de la punctul 10 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

La punctul 11 al ordinii de zi, dl Mihai Firică, Secretar de stat la 

Ministerul Culturii, a spus că ministerul său susține avizarea favorabilă a 

proiectului de lege în dezbatere. Apoi, proiectul de lege de la punctul 11 

a primit - cu  majoritate de voturi -  un aviz favorabil, din partea 

deputaților comisiei. 

Proiectul de lege de la punctul 12 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 13 a primit un aviz favorabil, 

cu majoritate de voturi. 

               

 

                                        Președinte 

 

                                deputat Ibram Iusein 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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