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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 ianuarie 2020  

 
Pe data de 29 ianuarie 2020, 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 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative cu privire la instituirea interdictiei beneficiului la pensie de 

serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate 

definitiv pentru fapte de corupţie (PLx 661/2019).  

2.  Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor contra 

riscului valutar în contractele de credit (PLx 662/2019).  

3.   Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor faţă de 

executările silite abuzive sau intempestive (PLx 663/2019).  

4.    Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor împotriva 

dobânzilor excesive (PLx 664/2019).  

5.      Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor faţă de 

cesiunile speculative de creanţe (PLx 665/2019).  

6.       Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru 

prorogarea unor termene (PLx 673/2018).  
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7.        Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PLx 1/2020).  

 

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, Csokany Petronela-Mihaela, Ghera 

Giureci-Slobodan, Longher Victoria, Kulcsár-Terza József-György, 

Marilena-Emilia Meiroșu, Emil-Marius Pașcan, Popescu Mariana-Venera, 

Alexandru Teacă, Ana Adriana Săftoiu, Bogdan-Alin Stoica și Vexler Silviu. 

A absentat dna deputat Benkö Erika din Grupul parlamentar al 

UDMR. Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - 

preşedintele comisiei. 

 

La şedinţă au participat, pentru inițiativele de la punctele 2, 3, 4 și 5 

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

dl Bogdan Ionescu - Chief Executive Officer, Gabriela Folcut - Director 

executiv și Luminița Malanciuc - expert juridic. 

Au mai participat, de asemenea, pentru aceleași puncte, din partea 

Consiliului Patronatelor Bancare din România, următorii: Bogdan Preda - în 

calitate de Secretar general al C.P.B.R. și dna Georgiana Murgulescu - în 

calitate de Director juridic al aceleiași organizații patronale. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat negativ, cu majoritate de 

voturi, după ce a luat cuvântul dl deputat Daniel Vasile, care a evidențiat că - 

așa cum se arată și în avizul Consiliului Legislativ, care face multe observații 

de fond și de redactare - proiectul de lege are multe lacune și este redactat 

necorespunzător. 
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Pentru proiectele de lege de la punctele 2, 3, 4 și 5 ale ordinii de zi, a 

luat cuvântul, din partea Asociației Române a Băncilor, dl Bogdan Ionescu, 

care a spus că acest pachet de inițiative legislative intercorelate ar duce la 

deprecierea leului și la creșterea riscului valutar, ceea ce ar afecta pe termen 

lung profitul băncilor, având drept consecință nefastă creșterea costurilor 

creditării, cu impact negativ asupra tuturor clienților băncilor. 

În același sens, s-a pronunțat și dl Bogdan Preda, care a spus că o 

parte dintre inițiativele de la punctele 2, 3, 4 și 5 - prin îngreunarea 

recuperării creditelor neperformante de la debitorii rău-platnici - ar crește 

costurile creditării și cu 10% și ar încuraja, implicit, o conduită de rău-platnic 

din partea clienților băncilor. Față de acestea, dl deputat Sergiu Cosmin Vlad 

a cerut lămuriri reprezentanților băncilor, dacă nu cumva limitarea creditării 

de către bănci ar îndrepta consumatorul de servicii bancare, din necesitate, 

către întreprinderile financiare nebancare - care practică dobânzi uriașe, față 

de bănci. Secretarul general al C.P.B.R., dl Bogdan Preda, a confirmat 

presupunerea dlui deputat Sergiu Cosmin Vlad. 

A intervenit în discuție apoi și dna deputat Ana Adriana Săftoiu, care 

a declarat că, dincolo de cele expuse de reprezentanții băncilor la dezbateri, 

din care ar reieși că băncile au avut și pierderi în ultimii ani, multe bănci ar 

trebui să-și ceară scuze clienților, pentru abuzurile față de aceștia și a propus 

membrilor comisiei ca - pe viitor - să organizeze o dezbatere la care să 

participe, alături de reprezentanții industriei bancare, și reprezentanții 

organizațiilor consumatorilor. 

În continuare, președintele comisiei, dl deputat Ibram Iusein, a 

solicitat membrilor comisiei să treacă la votarea proiectelor de lege de la 

punctele 2, 3, 4 și 5. 

Astfel, proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi. 
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Și proiectul de lege de la punctul 3 a primit un aviz negativ, cu  

majoritate de voturi. 

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

cu  majoritate de voturi. 

Și ultimul dintre proiectele de lege inițiate de dl senator Daniel-

Cătălin Zamfir: proiectul de lege de la punctul 5 a fost, de asemenea, avizat 

negativ, cu  majoritate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

 

 

 

Președinte 

 

                                  deputat Ibram Iusein 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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