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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 9 iunie 2020 
 
 

Pe data de 9 iunie 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 privind instituirea Ordinului Meritul pentru 

Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social (PL-x 337/2020).  

2.    Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie 

ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România (PL-x 478/2017). 

3.    Propunere legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru 

investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Pl-x 252/2020). 

4.         Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul justiţiei (PL-x 253/2020). 

5.        Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 254/2020).          
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6.        Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

1/2011 a educaţiei naţionale (PL-x 255/2020).         

7.          Propunere legislativă privind protecţia civilă (PL-x 269/2020). 

8.      Propunere legislativă pentru sprijinirea părinţilor şi a 

operatorilor economici privaţi pe perioada stării de alertă şi a suspendării 

cursurilor (PL-x 323/2020). 

9.        Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în 

domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 325/2020).     

10.     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de 

informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea COVID-19  (PL-x 328/2020). 

11.       Proiect de Lege privind declararea lui Mihai Viteazul, domn al 

Ţării Româneşti, domn al Moldovei şi principe al Transilvaniei, drept martir 

şi erou al naţiunii române (PL-x 329/2020). 

12.        Proiect de Lege privind declararea personajelor istorice Horea, 

Cloşca şi Crişan, drept martiri şi eroi ai naţiunii române (PL-x 330/2020).  

13.       Proiect de Lege pentru acordarea unor facilit ăţi în domeniul 

tineret şi sport pentru înlăturarea efectelor negative ale suspendării 

activităţilor pe perioada stării de urgenţă (PL-x 332/2020).      

14.         Proiect de Lege privind organizarea activităţii şi funcţionarea 

instituţiilor de medicină legală (PL-x 333/2020).    



 

3 
 

15.         Proiect de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PL-x 

334/2020).     

16.        Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii 

nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (Pl-x 

339/2020). 

17.       Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

(PL-x 340/2020).    

18.        Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.196/2018 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 

administrarea condominiilor (PL-x 341/2020).  

19.      Propunere legislativă privind organizarea şi finanţarea 

serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor (PL-x 

342/2020).  

20.         Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 

alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate 

în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi instituirea 

unor măsuri tranzitorii (PL-x 353/2020).            

  

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 
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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 on-line ședința deschisă. 

Au participat - on-line la ședință - următorii invitați: dna Irina Sanda 

Marin Cajal, pentru punctele 1, 11 și 12 ale ordinii de zi, în calitate de 

Subsecretar de stat la Ministerul Culturii, iar pentru punctul 14, dl prof. 

univ. dr. Călin Scripcaru, președintele Comisiei pentru medicină legală din 

cadrul Ministerului Sănătății. 

 

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

deputat Vexler Silviu, în calitate de inițiator. Dânsul a evidențiat că 

proiectul său este rezultatul colaborării eficiente cu Comisia de Heraldică, 

Genealogie și Sigilografie a Academiei Române și cu Cancelaria Ordinelor 

din cadrul Administrației Prezidențiale, cu care s-a consultat în vederea 

aspectului medaliei pentru merite deosebite în protecția și monitorizarea 

respectării drepturilor omului în țara noastră și angajament social. Domnia 

sa a mai adăugat că proiectul de lege introduce și posibilitatea ca această 

distincție să fie acordată nu numai persoanelor fizice, ci și acelor organizații 

neguvernamentale cu merite în domeniul promovării și apărării drepturilor 

omului, ori care au implementat proiecte sociale spre binele comunității.  
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Reprezentanta Ministerului Culturii, dna Irina Sanda Marin Cajal a 

declarat că ministerul său susține adoptarea acestui proiect de lege, întrucât 

acoperă o lacună legislativă. 

În final, proiectul de lege de la punctul 1 a primit un raport de 

adoptare, cu unanimitate de voturi, într-o formă amendată, cu 

amendamentele admise. 

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 2, care a fost 

retrimisă din plenul Camerei Deputaților pentru raport suplimentar, a luat 

cuvântul inițiatorul acesteia, dl deputat Kulcsár-Terza József-György, care a 

introdus niște amendamente de redactare și tehnică legislativă, care au fost 

votate cu majoritatea voturilor celor prezenți. În schimb, la votarea în 

integralitatea sa, inițiativa în discuție a primit un raport suplimentar de 

respingere, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată negativ, cu  

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată negativ, cu  

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 6 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 a fost amânată cu două 

săptămâni, prin votul unanim al membrilor comisiei.  

Propunerea legislativă de la punctul 8 a fost avizată favorabil, cu  

majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 9 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat favorabil, cu  majoritate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a fost avizat favorabil, cu  majoritate 

de voturi, după ce dna Irina Sanda Marin Cajal, Subsecretar de stat la 

Ministerul Culturii, a ținut să evidențieze că proiectul de lege este susținut 

de ministerul său și este binevenit pentru comemorarea personalităților 

istoriei poporului român 

Și proiectul de lege de la punctul 12 a fost avizat favorabil, cu  

majoritate de voturi, după ce reprezentanta Ministerului Culturii a exprimat 

sprijinul ministerului său pentru acest proiect de lege, pe baza acelorași 

considerații ca și la precedenta inițiativă legislativă. 

Proiectul de lege de la punctul 13 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi,. 

Proiectul de lege de la punctul 14 a primit un aviz negativ, cu  

majoritate de voturi, o mare parte a membrilor comisiei considerând că 

proiectul ar permite, practic, privatizarea serviciilor de medicină legală. 

Avizul negativ a fost acordat în pofida faptului că dl prof. univ. dr. Călin 

Scripcaru, președintele Comisiei pentru medicină legală din cadrul 

Ministerului Sănătății, a făcut o prezentare favorabilă proiectului de lege, 

afirmând că acesta ar corespunde cu cerințele europene și că ar contribui la 

unificarea formularisticii institutelor județene de medicină legală. 

Proiectul de lege de la punctul 15 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 
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Propunerea legislativă de la punctul 16 a fost avizată favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 17 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 18 a fost avizată favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 19 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 20 a fost avizat favorabil, cu majoritate 

de voturi. 

 

 

                                                 Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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