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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 
 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
   
 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 23 martie 2021 
 

 
Pe data de 23 martie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale care a avut  pe ordinea de zi: 

1. Proiectul Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa 

cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului (PLx 440/2019). 

2.  Proiect de Lege privind acceptarea Convenţiei globale pentru recunoaşterea 

calificărilor din învăţământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019 (PLx 

127/2021). 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.489/2006 privind libertatea 

religioasă şi regimul general al cultelor (PLx 252/2016). 

4.  Diverse 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 25 deputaţi din numărul total de 25. 

Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Dragoş-

Cătălin Teniţă, Simona-Maya Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Kulcsár-Terza József-György, 

Mirela Elena Adomnicăi, Alexandru-Ioan Andrei, Eugen Bejinariu, Ilie-Alin Coleşa, 

Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Maria-Gabriela Horga, Cristian-

Paul Ichim, Jaro Norbert Marşalic, Diana-Olivia Morar, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, 
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Mircea Roşca, Sas Lóránt-Zoltan, Ionel Stancu,  Elena Stoica, Dan Tanasă, Eugen Terente și 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

  

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele comisiei și 

s-a desfășurat atât cu prezența fizică, cât și on-line.   

 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1, a luat cuvântul -  din partea 

inițiatorilor de la U.S.R. - domnul deputat Cătălin Teniță care a motivat amendamentele 

depuse și susținute de domnia sa, precum și necesitatea promovării proiectului de lege, 

declarând că acesta instituie cadrul legal pentru aplicarea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor 

străini responsabili pentru încălcări grave ale drepturilor omului, fiind vizate acele încălcări 

grave săvârşite împotriva cetăţenilor oricărui stat, cetățeni care au denunţat activităţile ilegale 

comise de funcţionari ai autorităţilor sau au apărat ori promovat drepturi şi libertăţi 

fundamentale ale omului. 

Dl deputat Cătălin Teniță a menționat că o formă a acestei legi a fost invocată atât 

de China, cât și de S.U.A., în cazul detenției arbitrare în masă a uigurilor și kazahilor din 

regiunea autonomă uigură Xinjiang din China. Domnia sa a adăugat că avem nevoie de un 

regim suveran în tratarea cazurilor de acest gen, care pot fi de mai mică amploare, 

exemplificând traficul de persoane dintre România și Republica Moldova, precum și cazuri de 

mare amploare - cum ar fi încălcări de drepturi ale unor comunități întregi. 

În finalul dezbaterii asupra acestui punct, proiectul de lege a primit un raport 

preliminar de respingere, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a primit - la propunerea dlui deputat Gál Károly - 

un aviz favorabil, cu  unanimitate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 3 de pe ordinea de zi, a luat 

cuvântul - în calitate de inițiator - domnul deputat Ibram Iusein, care a spus că această 

inițiativă ar preveni înființarea frauduloasă a unor asociații cu caracter religios, prin aceea că, 

la înființarea unei astfel de organizații, avizul instituțiilor de resort - Secretariatul de stat 

pentru culte și Ministrul Afacerilor Interne - ar deveni obligatoriu, pentru responsabilizarea 

corespunzătoare a acestor instituții. În final, inițiativa legislativă de la punctul 3 primit un 

raport preliminar de adoptare, cu majoritate de voturi. 

La punctul 4 – „Diverse”, dl deputat Dan Tanasă a propus înființarea unei 

Subcomisii pentru problemele românilor din județele Covasna, Harghita și Mureș, având în 
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vedere mai multe zeci de decizii ale Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, 

care au survenit pe fondul unor discriminări la adresa românilor din acele județe.  

Dna deputată Diana-Olivia Morar a intervenit, solicitând o amânare a discuției 

asupra înființării noii subcomisii, arătând că este în pregătire o formă modificată a 

Regulamentulul Camerei Deputaților, în care Biroul permanent al Camerei trebuie să și 

aprobe înființarea subcomisiilor, nu doar să ia act de notificarea în acest sens a comisiei în 

cadrul căreia se dorește constituirea unei subcomisii. Față de acestea, dl deputat Alin Coleșa a 

solicitat ca – tocmai ținând seama și de această intenție - decizia să se ia în aceaastă ședință a 

Comisiei. 

Fiind supusă la vot propunerea de amânare a dnei deputate Diana-Olivia Morar, 

membrii comisiei au decis - prin vot - amânarea cu o săptămână a discuției asupra subcomisiei 

menționate. 

 

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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