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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 
                              
                                                SINTEZA                          

 
lucrărilor comisiei din data de 29  iunie 2020 

 
 

Pe data de 29 iunie 2020, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 

Deputaţilor, care s-a desfășurat în două părți: 

- de la ora 11,00, on-line, pentru dezbaterea și avizarea a 12 

inițiative legislative; 

- de la ora 14,00, on-line, în ședință comună cu Comisia juridică, 

de disciplină si imunități și Comisia pentru egalitatea de șanse pentru 

femei și bărbați ale Camerei Deputaților, precum și cu comisiile 

omoloage ale Senatului, pentru audierea candidaților la Colegiul 

Director al  Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. 

 

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

1.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale 1/2011 (PL-x 377/2020).  

2.   Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte 

modificări fiscal-bugetare (PL-x 379/2020). 

3.       Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.80/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul sănătăţii (PL-x 381/2020). 

4.       Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc 

pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a 

persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi cu şi 

fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate 

preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgenţă (PL-x 

383/2020). 

5.      Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin 

destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 

pentru modificarea unor acte normative (PL-x 386/2020).          

6.      Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării for ţei de muncă  (PL-x 390/2020).         

7.       Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de masă 

salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic ca urmare a decretării stării de asediu 

sau a stării de urgenţă (PL-x 391/2020). 

8.         Proiect de Lege privind unele măsuri administrative şi 

fiscale  (PL-x 392/2020). 
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9.       Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.453/2004 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 privind regimul stării 

de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial 

nr.1052 din 12 noiembrie 2004 (PL-x 393/2020).     

10.      Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, 

precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020 (PL-x 394/2020). 

11.      Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice  (PL-x 395/2020). 

12.        Propunere legislativă pentru acordarea unor drepturi 

urmaşilor personalului medical implicat în combaterea pandemiei de 

coronavirus COVID - 19 (PL-x 396/2020).  

 

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. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a primit un aviz favorabil, cu  

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

majoritate de voturi. 

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

majoritate  de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 9 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 10 a fost avizată negativ, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 12 a primit un aviz favorabil, 

cu majoritate de voturi. 

A doua parte a lucrărilor Comisiei s-a desfăşurat în şedinţă 

comună, în cadrul a 5 Comisii reunite: Comisiile pentru drepturile 

omului, culte şi minorităţi, Comisiile juridice de la Camera Deputaților 

și Senat şi Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi şi a 

avut pe ordinea de zi audierea celor 26 candidaţi pentru ocuparea celor 7 

locuri vacantate din Colegiul Director al Consiliului Național pentru 
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Combaterea Discriminării, din care 6 mandate complete  și un rest de 

mandat. 

În partea a doua a şedinţei 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.  

 

Parlamentarii din cele 5 comisii au analizat documentele prezentate 

pentru fiecare candidat propus. Au fost depuse contestaţii de către dl 

Ovidiu Pandele, la adresa candidaţilor următori: Iozefina Marta Bencze, 

Andrei Bursuca, Lavrin-Ioan Covaci, Florin Danciu, Adrian Nicolae 

Diaconu, Ioana Enache, Doru-Claudian Frunzulică, Horia Grama, Ionuţ 

Mavrichi, Radu Cristian Potcoavă, Luminita-Gabriela Pruteanu, 

Valentina Filofteia Șerban, Daniela Ștefănescu, Dan Tanasă, Laurenţiu 

Tănase.  

Dna Ramona Tămâianu a depus o contestație împotriva dlui Csaba 

Ferenc Asztalos, iar dna Marina Constantin a contestat candidatura dnei 

Iozefina Marta Bencze; Asociaţia pentru Protecţia Drepturilor 

Minoritare „Mikó Imre” a depus contestație împotriva candidaturii dlui 

Dan Tănasă. 

Toate contestațiile au fost respinse, fiind considerate netemeinice. 

Urmare a deciziei membrilor Comisiilor reunite de a se supune la 

vot toți candidații care au avut dosarul complet, președintele  de ședință, 

dl deputat Nicușor Halici, a precizat că dna Ioana Enache nu 



 

6/6 

îndeplinește condițiile stabilite de lege pentru depunerea candidaturii, iar 

dl Radu Cristian Potcoavă și dl Doru-Claudian Frunzulică și-au retras 

candidaturile. 

Ca atare, deputații și senatorii din cele 5 comisii reunite au avizat 

favorabil, cu majoritatea voturilor celor prezenți următorii candidați: 

Asztalos Csaba Ferenc, Bencze Marta-Iozefina, Covaci Lavrin-Ioan, 

Danciu Florin, Diaconu Adrian Nicolae, Dincă Ilie, Gheorghiu 

Luminița, Grama Horia, Iordache Noni-Emil, Jura Cristian, Mavrichi 

Ionuț, Moţa Maria, Olteanu Cătălina, Popa Claudia Sorina, Pruteanu 

Luminita-Gabriela, Sandu Veronica Tatiana, Șerban Valentina Filofteia, 

Tănasă Dan, Tănase Laurențiu, Tomescu Mădălina, Busurcă Andrei, 

Ștefănescu Daniela și Tontsch Daniela.   

A fost respinsă cu majoritate de voturi candidatura dnei Ioana 

Enache. 

 

                                     

      Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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