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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 15 martie 2016 

 

Pe data de 15 martie a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale având pe 

ordinea de zi următoarele iniţiative legislative: 

1.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii 500/2004 

privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice  

(PLx 65/2016). 

2. Comunicare privind Planul de acţiune pentru consolidarea 

combaterii finanţării terorismului - COM(2016)50   (E/11/2016). 

3. Comunicare privind stadiul de realizare a acţiunilor 

prioritare din cadrul Agendei europene privind migraţia - 

COM(2016)85 (E/13/2016).  

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 6 deputaţi din numărul 

total de 11 membri. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Tamara-Dorina Ciofu, Ioan Viorel Teodorescu, Ioan-Sorin Roman, 

Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus Cernea şi Elena Gabriela Udrea. 

Au fost absenţi: dl deputat Nicolae Păun - din Grupul parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale, dl deputat Mihai-Alexandru Voicu şi dl 

Mircea Lubanovici - din Grupul parlamentar al PNL, dl deputat Tudor 
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Ciuhodaru - din  Grupul parlamentar al PSD, precum şi dl deputat 

Kereskényi Gábor - Grupul parlamentar al UDMR. 

 

La dezbaterea propunerii legislative înscrise la primul punct al 

ordinii de zi a participat domnul secretar de stat Alexandru Oprean, 

din partea Ministerului Culturii, care a precizat că Guvernul nu susţine 

iniţiativa legislativă din două motive: monitorizarea conţinutului 

emisiunilor minorităţilor naţionale este realizată de către Consiliul 

Naţional al Audiovizualului, iar în cazul emisiunilor “life” - realizate 

în direct, nu există posibilitatea tehnică de subtitrare în limba română.  

Dl deputat Remus Cernea, în intervenţia sa, a evidenţiat că 

domnia sa este împotriva acestei propuneri legislative, deoarece este 

tributară tendinţei naţionaliste. Din aceste considerente, dl deputat 

Cernea a spus că va vota împotriva acestei iniţiative legislative. Pe de 

altă parte, dl deputat Claudiu-Andrei Tănăsescu a exprimat o opinie 

contrară antevorbitorului şi în favoarea avizării iniţiativei legislative. 

Dna deputat Tamara-Dorina Ciofu a declarat că probleme 

tehnice privind traducerea în română a emisiunilor difuzate în alte 

limbi apar, îndeosebi, la posturile de televiziune prin cablu locale, care 

nu au posibilităţile materiale şi resursele umane pentru a asigura cele 

prevăzute în iniţiativa legislativă în dezbatere. 

Supusă la vot, propunerea legislativă nu a întrunit numărul 

necesar de voturi pentru a fi avizată favorabil, dl deputat Remus 

Cernea votând împotrivă. Ca urmare, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea soluţionării acesteia pentru şedinţa 

următoare.  

La dezbaterea punctelor doi şi trei de pe ordinea de zi a 

participat, din partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul Tiberiu 



 3

Trifan - în calitate de secretar de stat. Acesta a expus punctul de 

vedere al Guvernului - de susţinere a adoptării unor proiecte de opinie 

favorabile măsurilor în dezbatere, preconizate a fi votate de 

Parlamentul european. 

Având în vedere actualul context internațional tensionat, 

cauzat și de atentatele teroriste din Europa şi din Turcia, membrii 

comisiei au considerat că aceste comunicări de la Parlamentul 

european sunt binevenite şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

transmiterea către Comisia pentru afaceri europene a unor proiecte de 

opinie favorabile atât pentru Comunicarea înscrisă la punctul doi al 

ordinii de zi, cât şi pentru Comunicarea înscrisă la punctul trei al 

ordinii de zi. 

    

  VICEPREŞEDINTE, 

 

  Deputat 

 

                                    Tamara-Dorina Ciofu 

 

 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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