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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

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

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 20 iulie 2020 
 
 

Pe data de 20 iulie 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 pentru acceptarea Amendamentului la Convenţia 

internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, 

adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 

decembrie 1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la 

Convenţia, la New York la 15 ianuarie 1992 (Pl-x 401/2020).  

2. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului naţional pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul 

naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională (PL-X 376/2020). 

3.       Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul educaţiei (PL-x 398/2020). 

4.        Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 399/2020). 
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5.    Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 400/2020).    

 

La şedinţa comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi din 

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

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

Victoria, Benkö Erika, 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. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele 

comisiei, care a declarat ședința on-line deschisă. 

   

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost amânat cu o săptămână, cu 

unanimitatea voturilor membrilor comisiei, pentru a solicita unele documente 

de la Ministerul Afacerilor Externe. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit un aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Deputații au decis în unanimitate - pentru propunerile legislative de la 

punctele 3, 4 și 5 - care au ca obiect conex modificarea Legii educației 

naționale nr.1/2011, amânarea lor pentru o ședință ulterioară a comisiei, dată 

fiind lipsa avizelor Consiliului legislativ, Consiliului Economic și Social și a 

punctului de vedere al Guvernului. 

Înainte de închiderea ședinței a luat cuvântul dna deputat Adriana 

Săftoiu care a adus în discuție problema ultimelor petiții primite la comisie. 

Astfel, s-a discutat petiția dlui Szemkovics Aristotel, aflat în Penitenciarul 

Giurgiu, care s-a adresat comisiei pentru a reclama că nu este deținut în celulă 



3 
 

separată, așa cum ar avea dreptul legal, din cauza sănătății precare și a 

modului în care este tratat de către judecătorul-delegat.  

Dna deputat Săftoiu, în calitatea sa de președinte al Subcomisiei pentru 

monitorizarea respectării drepturilor persoanelor în stare privativă de libertate, 

a adus la cunoștiința membrilor Comisiei că a trimis, spre analiză, petiția 

menționată dlui Cătălin Predoiu, Ministrul Justiției, urmând să primim 

răspuns în urma verificărilor. 

 S-a mai luat în dezbatere petiția dnei Silvia Lalu, care solicită sprijin 

pentru o eventuală modificare de legislație, întrucât locuiește în vecinătatea 

unui teren de aproximativ 2000 mp, pe care proprietarul a instalat un padoc de 

câini, la distanță mică de geamurile petentei, tulburând grav liniștea publică.  

Membrii comisiei au solicitat staffului să trimită petiția spre soluționare 

autorităților locale competente. 

Dl deputat Kulcsár-Terza József-György a evidențiat faptul că toate 

petițiile trebuie aduse în discuție și să primească un răspuns, în funcție de 

competențele Comisiei. 

Ultima petiție luată în discuție a fost cea adresată de dl Cătălin Nedelcu 

Președintelui Camerei Deputaților și transmisă Comisiei pentru drepturile 

omului, care solicită să se facă demersuri pentru punerea pe ordinea de zi și 

dezbaterea în plen, a proiectului de Lege privind protecţia consumatorilor 

contra riscului valutar în contractele de credit, care vine să sprijine persoanele 

care au contractat credite în franci elvețieni. 

 

                                                 Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeș 


