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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
                                                 SINTEZA                          

 
lucrărilor comisiei din data de 2 iunie 2020  

 
 

Pe data de 2 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 pentru declararea zilei de 16 August drept ziua 

de comemorare a martirilor Brâncoveni şi ziua naţională de conştientizare 

a violenţelor intentate asupra creştinilor (PL-x 605/2020).  

2.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PL-x 306/2020). 

3.          Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială 

în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 307/2020). 

4.       Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea 

nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate (PL-x 312/2020). 
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5.       Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri financiare (PL-x 316/2020).          

6.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al 

personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 

Criminalistice (PL-x 317/2020).         

7.      Propunere legislativă privind completarea Legii nr.102/2014 

privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare  (PL-x 

320/2020). 

8.       Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, 

precum şi a Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice (PL-x 321/2020). 

 

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

comisiei, care a declarat on-line ședința deschisă. 

Au participat on-line la ședință, din partea Ministerului Culturii, dl 

Mihai Firică, în calitate de Secretar de stat al acestui minister - pentru 

punctele 1 și 5 ale ordinii de zi, precum și dl Marius Bălu - Secretar de stat 

al Ministerului Apărării Naționale - pentru punctul 2 al ordinii de zi. 

 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1, a intervenit on-line 

domnul Mihai Firică, Secretarul de stat de la Ministerul Culturii, care a 

declarat că ministerul său susține adoptarea proiectului de lege, precum și 

amendamentele aduse la acesta de cealaltă comisie sesizată în fond - 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

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

cu 12 voturi pentru și 1 abținere, într-o formă amendată cu amendamente 

admise. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 2, a intervenit on-line 

domnul Marius Bălu - Secretar de stat al Ministerului Apărării Naționale, 

care a afirmat că ministerul său susține avizarea respectivului proiect de 

lege. Fiind supus la vot, proiectul de lege de la punctul 2 a primit un aviz 

favorabil, cu  majoritate de voturi. 

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 primit un aviz negativ, cu  majoritate 

de voturi, după ce a intervenit on-line domnul Mihai Firică, Secretarul de 



 

4/4 

stat de la Ministerul Culturii, care a declarat că ministerul său nu susține 

avizarea proiectului de lege în discuție. 

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

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

 

 

Președinte 

 

                                   deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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