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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
                                                  SINTEZA                          

 
lucrărilor comisiei din data de 18 februarie 2020 

 
 

Pe data de 18 februarie 2020, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 

Deputaţilor, care s-a desfășurat în două părți. 

În prima parte a ședinței, comisia a avut următoarea ordine de zi:  

1.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (PLx 375/2017).  

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea 

de şanse între femei şi bărbaţi (PLx 356/2018). 

3. Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a 

Holocaustului Romilor - Samudaripen (PLx105/2019). 

4. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea antiţigănismului (PLx 648/2019).  

5.    Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului 

Secuiesc (PLx 670/2019). 
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6.    Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.83 

din Legea educaţiei naţionale 1/2011 (PLx 671/2019). 

7.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.131 

şi art.287 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (PLx 672/2019). 

8.      Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.15/2020 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PLx 13/2020). 

9.       Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 14/2020) 

 

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, Benkö Erika, Marilena-Emilia Meiroșu, Emil-Marius 

Pașcan, Alexandru Teacă, Ana Adriana Săftoiu, Bogdan-Alin Stoica, 

Popescu Mariana-Venera, Csokany Petronela-Mihaela și Vexler Silviu. 

A absentat dl deputat Kulcsár-Terza József-György, din Grupul 

parlamentar al UDMR. 

   

La şedinţă au participat, pentru inițiativa de la punctul 9 al ordinii 

de zi, următorii invitați din partea Asociației Române a Băncilor: dl 

Bogdan Ionescu - Chief Executive Officer și dna Gabriela Folcut - 

Director executiv la aceeași organizație. 

Au mai participat, totodată, și următorii invitați din partea 

Guvernului: dna Monica Dumitrache - expert juridic la Ministerul 

Finanțelor Publice - pentru punctul 3, George Dumitrescu - consilier 

juridic din partea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între 
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Femei și Bărbați - pentru punctul 2, precum și dl Liviu Brătescu - Secretar 

de stat la Ministerul Culturii, însoțit de dl Mihai Firică - consilier în cadrul 

aceluiași minister - pentru punctele 3 și 4 ale ordinii de zi. 

Au mai participat, de asemenea, în calitate de inițiatori: dna deputat 

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral - pentru inițiativa legislativă de la punctul 2 

al ordinii de zi și dna senator Nicoleta Ramona Dinu - pentru punctul 3.  

 

La începutul dezbaterilor, dl deputat Ibram Iusein, președintele 

comisiei, a supus la vot amânarea discutării propunerii legislative de la 

punctul 5, pentru o proximă ședință a comisiei, la solicitarea inițiatorului. 

Proiectul de lege de la punctul 1 a  primit un raport preliminar de 

respingere, cu unanimitate de voturi, întrucât legea care făcea obiectul 

modificării sale a fost abrogată între timp. 

La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 2, care a mai fost 

dezbătută anterior de către membrii comisiei, a luat cuvântul dna deputat 

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral, în calitate de inițiatoare, care a evidențiat că 

este necesar un astfel proiect pentru combaterea - în societatea românească 

- a fenomenelor de bullying și hărțuire a angajaților de către angajatorii 

care se poartă abuziv, în condițiile în care există deja o hotărâre în acest 

sens a Î.C.C.J., precum și o legislație europeană care sancționează aceste 

tipuri de comportamente. 

În continuare, dl George Dumitrescu - consilier juridic din partea 

Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, a 

declarat că susține promovarea acestei inițiative legislative. 

În finalul discuțiilor asupra acestui punct, propunerea legislativă de 

la punctul 2 a primit un raport preliminar de adoptare, cu unanimitate de 

voturi, într-o formă amendată. 
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La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 3, a luat cuvântul dl 

deputat Daniel Vasile, în calitate de inițiator, care a evidențiat că așa cum 

există legislație pentru comemorarea Holocaustului evreilor, este corect ca 

și memoria romilor - care au fost deportați, în timpul ocupației naziste din 

România, în lagărele de concentrare, sfârșindu-și viața, în aceleași condiții 

tragice ca evreii - să fie cinstită în același mod. În continuarea discuțiilor, 

dl Liviu Brătescu - Secretar de stat la Ministerul Culturii - a declarat 

sprijinul ministerului pe care-l reprezintă pentru adoptarea acestui proiect 

de lege, ca și pentru adoptarea proiectului de lege de la punctul 4. 

În finalul discuțiilor asupra acestui punct, proiectul de lege la 

punctul 3 a primit un raport de adoptare, cu unanimitate de voturi, într-o 

formă amendată, cu amendamentele admise prin votul unanim al 

membrilor comisiei. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 4, a luat cuvântul dl 

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

necesar un astfel proiect pentru combaterea urii interetnice la adresa 

comunităților de romi din România - care au fost victimele a peste 30 de 

incidente, după trecerea la democrație, din 1989. 

În finalul discuțiilor asupra acestui punct și proiectul de lege de la 

punctul 4 a primit un raport preliminar de adoptare, cu unanimitate de 

voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate  de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 a fost avizată favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

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

asemenea, cu  majoritate de voturi. 
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La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 9, a luat cuvântul, 

din partea Asociației Române a Băncilor, dl Bogdan Ionescu, care a spus 

că acest proiect de lege ar afecta pe termen lung profitul băncilor, având 

drept consecință nefastă creșterea costurilor creditării, cu impact 

nefavorabil asupra tuturor clienților băncilor și a sugerat membrilor 

comisiei să dea un aviz negativ. 

În final, proiectul de lege de la punctul 9 a primit un aviz favorabil, 

din partea membrilor comisiei, cu  majoritate de voturi. 

 

Partea a doua a ședinței s-a desfășurat împreună cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru cercetarea abuzurilor, 

corupţiei şi pentru petiţii ale Camerei Deputaţilor şi cu Comisia juridică, 

de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Comisia pentru 

constituţionalitate, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea 

corupţiei şi petiţii şi Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, 

culte şi minorităţi ale Senatului, pentru audierea dlui Cătălin Marian 

Predoiu la funcţia de Ministru al Justiţiei. 

În a doua parte a şedinţei Comisiei, au fost prezenţi un număr de 15 

deputaţi din numărul total de 15, dl deputat Kulcsár-Terza József-György 

din Grupul parlamentar al UDMR, fiind înlocuit cu mandat de către dl 

deputat Márton Árpád-Francisc, iar dna deputat Ana Adriana Săftoiu - din 

Grupul parlamentar al PNL - a fost înlocuită cu mandat de către dl deputat 

Gigel-Sorinel Ştirbu. 

 

Audierea Ministrului Justiției, în cadrul ședinței celor 7 comisii 

parlamentare reunite sub conducerea senatorului PSD Serban Nicolae, a 

început cu o dispută generată de senatorul PSD Robert Cazanciuc, care  

solicitase fostului Ministru al Justiției să furnizeze Parlamentului avizele 
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date de ministerul său asupra celor 25 de ordonanțe de urgență emise de 

Guvernul demis Orban, dacă acestea există. 

Ministrul interimar, propus pentru un nou mandat, a prezentat apoi 

bilanțul celor 3-4 luni de activitate și a anunțat ce și-a propus pentru 

următoarele luni, "dat fiind contextul politic". 

Dl Cătălin Predoiu a enumerat, în continuare, principalele probleme 

rezolvate sau în curs de rezolvare, "în ordinea urgenței lor", începând cu 

"problematica CEDO, condițiile din penitenciare și recursul 

compensatoriu", continuând cu blocajul și conflictul existent în CSM la 

preluarea mandatului în Guvernul Orban, în toamna anului trecut. 

Prezentarea ministrului Cătălin Predoiu a continuat cu întrebări din 

partea parlamentarilor celor 7 comisii reunite și răspunsurile candidatului 

la acestea. 

În finalul audierii, fiind supusă la vot, candidatura la funcția de 

Ministru al Justiției, membrii celor 7 comisii de specialitate din Camera 

Deputaților și Senat au decis, cu majoritate de voturi, acordarea unui aviz 

negativ candidatului la funcția de Ministru al Justiției, astfel: 26 de voturi 

„pentru”, 37 de voturi „împotrivă” și 10 abțineri. 

                                      

 
 
    Președinte 
 

 
                                 deputat Ibram Iusein 

 
 
 
 
 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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