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Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale și-a desfășurat lucrările, on-line, în data de 18 august 2020, având 
următoarea ordine de zi: 

1. PLx 401/2020 - Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului 
la Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 
decembrie 1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la 
Convenţia, la New York la 15 ianuarie 1992. 

2. PLx 448/2020-Proiect de Lege privind instituirea zilei de 4 mai ca 
Ziua naţională a medierii şi mediatorilor. 

3. PLx 453/2020-Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 

4. PLx 454/2020-Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii asistenţei sociale nr.292/2011. 

5. PLx 455/2020-Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea 
nr.62/2019 privind activitatea consulară. 

6. PLx 456/2020-Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

La ședință au participat, on-line, 15 deputați, din totalul de 15 membri 
ai Comisiei. Astfel, au fost prezenți: Ibram Iusein, Vasile Daniel, Csokany Petronela-
Mihaela, Ghera Giureci-Slobodan, Longher Victoria, Popescu Mariana-Venera, 
Stoica Bogdan-Alin, Vexler Silviu - Grupul parlamentar al minorităților naționale; 
Vlad Sergiu Cosmin – Grupul parlamentar al USR; Benkö Erika, Kulcsar-Terza 
József-György - Grupul parlamentar al UDMR; Meiroșu Marilena-Emilia - Grupul 
parlamentar al PSD; Săftoiu Ana Adriana - Grupul parlamentar al PNL; Pașcan 
Emil-Marius, Teacă Alexandru – Grupul parlamentar al PMP.  
  Lucrările ședinței au fost conduse de dl deputat Iusein Ibram, 
președintele Comisiei. 
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  În deschiderea ședinței, dl președinte Iusein Ibram a propus 
completarea ordinii de zi, prin introducerea Proiectului de Lege privind modificarea 
și completarea unor acte normative - PL-X 447/2020, a cărui soluționare a fost 
amânată în ședința din data de 4 august până la transmiterea unui punct de vedere 
din partea Uniunii Naționale a Barourilor din România. 
  Supusă la vot, propunerea de completare a ordinii de zi a întrunit 
unanimitatea voturilor celor prezenți, inițiativa legislativă fiind înscrisă la ultimul 
punct, respectiv punctul 7. 

La dezbaterea proiectului de lege  înscris la punctul 1 pe ordinea de zi, 
pentru care Comisia a fost sesizată cu dezbaterea în fond, a fost prezentă on-line, din 
partea Ministerului Afacerilor Externe, dna Oana-Raluca Gherghe, director al 
Direcției Monitorizare și Suport Consular, din cadrul Departamentului Consular. 

Proiectul de lege vizează amendarea articolului 8 alin.(6) al Convenției, 
în sensul că Secretarul General al ONU va furniza personalul și facilitățile necesare 
pentru exercitarea eficientă a funcțiilor Comitetului pentru eliminarea discriminării 
rasiale, iar membrii Comitetului vor primi indemnizații de la bugetul ONU în 
condițiile și termenii stabilități de Adunarea Generală, spre deosebire de formularea 
actuală, potrivit căreia cheltuielile membrilor Comitetului în perioada cât își 
îndeplinesc funcțiile sunt în sarcina statelor părți.  

Membrii Comisiei au formulat două amendamente de tehnică 
legislativă, pentru punerea textului în concordanță cu documentele ratificate de 
România.  

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, ambele amendamente au 
fost adoptate cu unanimitate de voturi, ca și proiectul de lege, în ansamblul său.  

Proiectul de lege  înscris la punctul 2 pe ordinea de zi reglementează 
instituirea zilei de 4 mai ca Zi națională a medierii și mediatorilor, fiind prevăzută 
posibilitatea organizării de către autoritățile publice centrale și locale, de către 
persoane fizice sau juridice, precum și de către societatea civilă, de manifestări sau 
acțiuni cu caracter social sau științific. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a 
fost adoptat, în forma înaintată de Senat. 

Proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, care reglementează 
creșterea indicatorului social de referință la 1200 lei și obligativitatea modificării lui 
anuale în funcție de indicele prognozat al prețurilor de consum, a primit aviz 
favorabil, cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat. 

Proiectul de lege înscris la punctul 4 al ordinii de zi are în vedere 
completarea cadrului legal referitor la beneficiile sociale ce pot fi acordate copiilor 
aflați în comunitățile sărace sau în zonele vulnerabile, astfel încât aceștia să 
primească și vouchere, în situații generate de calamități naturale, epidemii, pandemii, 
incendii sau accidente, pe care să le folosească exclusiv pentru achiziționarea de 
alimente, îmbrăcăminte și produse de igienă. 

 În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi, în forma adoptată de Senat.  
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Proiectul de lege înscris la punctul 5 pe ordinea de zi, care 

reglementează înființarea unui sistem informatic de feed-back privind interacțiunea 
cetățenilor cu serviciile consulare, în vederea evaluării și îmbunătățirii activității 
consulare, a primit, cu unanimitate de voturi, un aviz favorabil, în forma adoptată de 
Senat. 

De asemenea, tot cu unanimitate de voturi, a primit un aviz favorabil, 
în forma adoptată de Senat, și proiectul de lege de la punctul 6 al ordinii de zi, care 
prevede stipularea în lege, în mod expres, a incompatibilității funcției de manager 
persoană fizică cu exercitarea funcției de membru în organele de conducere, 
administrare și control ale unui partid politic, atât la nivel national, cât și la nivelul 
structurilor locale ale acestuia. 

Ultimul punct pe ordinea de zi, înscris în completarea acesteia, modifică 
o serie de acte normative: Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, Legea 
nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 
terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legea 
nr.290/2004 privind cazierul judiciar și Legea nr.119/1996 privind actele de stare 
civilă, în vederea includerii avocaților în categoria profesioniștilor care pot certifica 
un înscris în materie comercială, în materia declarațiilor cu privire la situația juridică 
ori starea unui imboil, în materia construcțiilor și a urbanismului, a liberei circulații, 
a declarației privind cazierul fiscal pentru cetățenii străini, a actelor constitutive ale 
fundațiilor, a actelor de stare civilă. 

 Ca urmare a primirii punctului de vedere al Uniunii Naționale a 
Barourilor din România, care apreciază că soluțiile legislative propuse sunt în acord 
cu prevederile Legii nr.51/1995 privind organizarea și funcționarea profesiei de 
avocat, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, în forma 
adoptată de Senat. 
   
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Deputat 
Iusein IBRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: consilier  parlamentar  Elena Zorilă 
 
 
 
 


