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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
                                                 SINTEZA                          

 
lucrărilor comisiei din data de 10 decembrie 2019  

 
 

Pe data de 10 decembrie 2019, a avut loc şedinţa Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

Camerei Deputaţilor cu următoarea ordine de zi: 

1.  Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea antiţigănismului (PLx 648/2019).  

2.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 

nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările 

ulterioare (PLx 621/2019).  

3.  Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.3/2000 

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului  (PLx 623/2019).  

4.  Proiect de Lege privind modificarea şi completarea unor 

acte normative în materie electorală (PLx 625/2019).  

5.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 626/2019).  
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6.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 626/2019). 

7.       Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri (PLx 632/2019). 

8.      Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.208 din 20 

iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 

şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

(PLx 633/2019). 

9.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.135/2010 privind Codul de procedură penală precum şi a Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 634/2019). 

10.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

Protecţiei Mediului nr.137/1995 (PLx 636/2019). 

11.   Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 

octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul 

preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate (PLx 638/2019). 

12.     Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) 

din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor (PLx 639/2019). 

13.      Proiect de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr. 

502/2004 privind asociaţiile pensionarilor (PLx 645/2019).  

14.       Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 647/2019). 
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15.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale (PLx 

649/2019). 

16.       Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Mărţişorului 

ca zi de sărbătoare naţională (PLx 650/2019). 

 

 

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, Cătălin-Ioan Nechifor, Sergiu Cosmin Vlad, Ana 

Adriana Săftoiu, Kulcsár-Terza József-György, Csokany Petronela-

Mihaela, Longher Victoria, Wexler Silviu, Mariana-Venera Popescu, 

Pașcan Emil-Marius, Teacă Alexandru, Bogdan-Alin Stoica și Ghera 

Giureci-Slobodan. 

A absentat dna deputat Benkö Erika, din Grupul parlamentar al  

UDMR. 

La şedinţă au participat, următorii invitați din partea Guvernului: 

-  la punctul 1 al ordinii de zi - dna Irina Cajal - Subsecretar de 

stat  la Ministerul  Culturii, împreună cu dl Corneliu Frimu - consilier 

la același minister; 

-  pentru punctele 5 și 9 ale ordinii de zi - dna Bianca Dumbravă 

- consilierul personal al Ministrului Justiției; 

-  pentru punctele 5 și, respectiv, 9 ale ordinii de zi - dl Georgian 

Rădășanu și dl Dragoș Dediu - consilieri juridici în Ministerul Justiției; 

-  pentru punctul 8 - dl Iulian Ivan - Director general în M.A.E; 
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-  pentru punctele 3, 8 și 15 ale ordinii de zi - dl Vajda Zsombor - 

vicepreședintele Autorității Electorale Permanente. 

 

Au mai participat, de asemenea, în calitate de inițiatori: dl 

deputat  Slavoliub Adnagi - pentru punctul 7 al ordinii de zi, dl senator 

Viorel-Riceard Badea - pentru punctul 8, dl deputat Petre-Florin 

Manole - pentru punctul 11 al ordinii de zi, dna deputat Oana Florea - 

pentru punctul 14 al ordinii de zi și dl deputat Doru Petrișor Coliu - 

pentru punctul 15 al ordinii de zi. 

 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1, a luat cuvântul 

dl deputat Daniel Vasile, în calitate de inițiator, care a evidențiat că este 

necesar un astfel proiect pentru combaterea - în societatea românească - 

a mentalității ostile din rândul majoritarilor și chiar a unei părți din 

etnia maghiară cu care se confruntă comunitățile de romi din România 

și care au cauzat incidentele de la Gheorgheni, din urmă cu câțiva ani. 

Domnia sa a mai spus că, deși există prevederi în Codul penal, în OG 

137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, precum și în O.U.G. nr. 31/2002 privind 

interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau 

xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea 

unor infracțiuni contra păcii și omenirii, proiectul său vine să crească 

pedeapsa pentru infracțiunile cu violență, având drept cauză ura 

interetnică, circumstanță agravantă care nu există, ca atare, în legislația 

în vigoare. 

Totuși, în urma dezbaterilor generale asupra acestui punct, 

deputații prezenți au decis amânarea proiectului de lege de la punctul 2, 
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pentru a se  solicita date statistice de la Ministerul Justiției și Parchetul 

General asupra infracțiunilor cu violență, comise din cauza rasismului, 

la adresa romilor, precum și până la momentul primirii unui punct de 

vedere din partea Guvernului. 

 Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat favorabil, cu   

unanimitate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 3, a luat cuvântul 

dl Vajda Zsombor - vicepreședintele Autorității Electorale Permanente, 

care a afirmat că instituția pe care o reprezintă lasă decizia 

Parlamentului, referendumul reglementat prin proiectul respectiv 

neavând consecințe asupra Constituției. 

În finalul dezbaterilor asupra proiectului de lege de la punctul 3, 

acesta a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 5, a luat cuvântul 

dl Georgian Rădășanu - consilier la Ministerul Justiției, care a spus că 

ministerul pe care-l reprezintă nu susține respectivul proiect, astfel 

încât, fiind supus la vot, proiectul de lege în discuție a fost avizat 

negativ, cu  majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat favorabil, cu   

majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 7, a luat cuvântul 

dl deputat Slavoliub Adnagi, în calitate de inițiator, care a evidențiat că 

era necesar să se opereze o modificare asupra Decretului-lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
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1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri, întrucât ultima intervenție legislativă creease o serie de 

inechități între cei care au suferit în închisorile comuniste și cei 

deportați, precum și între descendenții celor două categorii de 

beneficiari ale legii respective, iar proiectul domniei sale vine să repare 

aceste inechități. 

În finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 7 a fost 

avizat favorabil, cu  unanimitate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 8, a luat cuvântul 

dl senator Viorel-Riceard Badea, în calitate de inițiator, care a declarat 

că inițiativa sa legislativă vine să rezolve problema justei reprezentări 

electorale a românilor din Diaspora, în condițiile în care aproximativ  

4,5 milioane de români trăiesc în afara granițelor, iar o categorie 

separată o reprezintă basarabenii - în număr de circa 700.000 de 

persoane care și-au redobândit cetățenia română, începând cu anul 

2010. Dl Vajda Zsombor - vicepreședintele Autorității Electorale 

Permanente - a declarat că instituția sa nu este împotriva proiectului în 

discuție, dar că acesta are unele imperfecțiuni de redactare. 

În finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 8 a fost 

avizat favorabil, cu  unanimitate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 9, a luat cuvântul 

dl Dragoș Dediu - consilier la Ministerul Justiției, care a spus că 

ministerul pe care-l reprezintă nu susține respectivul proiect, astfel 

încât, fiind supus la vot, proiectul de lege în discuție a fost avizat 

negativ, cu  majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 
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La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 11, a luat 

cuvântul dl deputat Petre-Florin Manole, în calitate de inițiator, care a 

subliniat că inițiativa sa vine să mărească valoarea tichetelor sociale 

acordate - pentru grădinițe - copiilor persoanelor defavorizate și, în 

plus, simplifică procedura administrativă în cazul folosirii acestora. 

Ca urmare, proiectul de lege de la punctul 11 a fost avizat 

favorabil, cu   unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 12 a fost avizată negativ, cu 

unanimitate  de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 13 a fost avizat negativ, cu   

majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 14, a luat 

cuvântul dna deputat Oana Florea, în calitate de inițiatoare, care a 

solicitat un aviz favorabil pentru inițiativa sa și a evidențiat că aceasta 

vizează acordarea unor scutiri de taxe asupra moștenirilor pe care le 

primesc persoanele cu handicap. 

În finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 14 a fost 

avizat favorabil, cu  unanimitate de voturi.  

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 15, a luat 

cuvântul dl deputat Doru Petrișor Coliu, în calitate de inițiator, care a 

evidențiat că este necesar să se stabilească numărul de parlamentari 

care trebuie să reprezinte Diaspora, nu arbitrar, ci în funcție de 

statistica oficială  a M.A.E. din octombrie curent, ce arată că numărul 

românilor dinafara granițelor României este de 4,5 milioane. 

În finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 15 a fost,  

totuși, avizat negativ, cu majoritate de voturi, deputații din comisie 

considerând că are un obiect similar cu proiectul de lege de la punctul 
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8, pe care l-au avizat deja și s-ar putea crea, astfel, redundanțe 

legislative. 

Propunerea legislativă de la punctul 16 a fost avizată favorabil, 

cu   majoritate de voturi. 

 

 

Președinte 

 

                                  deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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