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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
                                                 SINTEZA                          

 
lucrărilor comisiei din data de 17 decembrie 2019  

 
 

Pe data de 17 decembrie 2019, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

Camerei Deputaţilor având urmatoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

justiţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri 

temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul 

Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a 

judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutul 

Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al 

judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, Legii nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară şi Legii nr.317/2004 privind Consiliul 

Superior al Magistraturii (PLx 619/2019). 
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2. Diverse. 

 

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, Ana Adriana Săftoiu, 

Kulcsár-Terza József-György, Csokany Petronela-Mihaela, Longher 

Victoria, Benkö Erika, Wexler Silviu, Pașcan Emil-Marius, Teacă 

Alexandru, Meiroșu Marilena, Mariana-Venera Popescu și Ghera 

Giureci-SlobodanA absentat dl deputat Bogdan-Alin Stoica, din 

Grupul parlamentar al Minorităților naționale, aflat în concediu. 

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

unanimitate de voturi, fiind considerată benefică pentru desfășurarea 

în bune condiții a activității sistemului de justiție din România. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, următoarele: 

a)    Încetarea activității Subcomisiei pentru protecția persoanelor 

vârstnice; 

 b) Modificarea componenței Subcomisiei pentru minoritatea 

maghiară, după cum urmează: 

- Președinte: Kulcsár-Terza József-György - UDMR; 

- Vicepreședinte: Benkő Erika - UDMR; 

- Membru: Emil-Marius Paşcan - Grupul parlamentar al PMP;  

c) Modificarea componenței Subcomisiei antidiscriminare, după 

cum urmează: 

- Președinte: Benkő Erika - UDMR; 



 

3/4 

- Vicepreședinte:Kulcsár-Terza József-György - UDMR; 

- Membru: Daniel Vasile - Grupul parlamentar al Minorităților 

naționale; 

d) Modificarea componenței Subcomisiei pentru respectarea și 

apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor români aparținând 

minorității rome, după cum urmează: 

- Președinte: Daniel Vasile - Grupul parlamentar al Minorităților 

naționale; 

- Membru: Kulcsár-Terza József-György – UDMR; 

         e) Constituirea Subcomisiei pentru monitorizarea 

respectării drepturilor persoanelor aflate în stare privativă de 

libertate, în temeiul prevederilor art.47 litera e) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, al cărei scop îl reprezintă monitorizarea 

respectării drepturilor persoanelor aflate în stare privativă de 

libertate. 

 Principalele obiective ale acesteia din urmă sunt: cunoașterea 

problemelor cu care se confruntă persoanele aflate în stare privativă 

de libertate, consolidarea dialogului instituțional, în principal cu 

Administrația Națională a Penitenciarelor, Avocatul Poporului, 

Ministerul Justiției, în vederea soluționării acestora. Realizarea 

scopului și obiectivelor propuse se va face prin vizite în penitenciare 

și în centre de reeducare, dezbateri publice cu reprezentanți ai 

autorităților și instituțiilor publice și reprezentanți ai organizațiilor 

neguvernamentale cu activitate în domeniu, colaborare cu structuri 

similare din alte țări și cu organizații internaționale guvernamentale 

și nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului, îmbunatățirea 

legislației. 
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 Componenţa subcomisiei, așa cum a fost convenită de 

membrii comisiei, este următoarea: 

-  Președinte: Ana Adriana Săftoiu - PNL; 

- Membri: Daniel Vasile - Grupul parlamentar al Minorităților 

naționale și Kulcsár-Terza József-György - UDMR. 

 

 

 

                                          Președinte 

 

                                  deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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