PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCESUL VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 26 februarie 2013
Pe data de 26 februarie 2013, şedinţa Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale în două
părţi; prima parte s-a desfăşurat în comun cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi, având pe ordinea de zi :
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare (PL-x 854/2010) - dezbatere pentru raport suplimentar.
Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 26 februarie 2013,
în temeiul dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea iniţiativei legislative

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, în
vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport.
În

conformitate

cu

prevederile

art.61

şi

art.63

din

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două
Comisii au reluat examinarea proiectului de lege susmenţionat, în
şedinţa comună din data de 26 februarie 2013.
La dezbaterea iniţiativei legislative, din totalul de 15 membri
ai Comisiei pentru drepturile omului. culte şi problemele
minorităţilor naţionale au fost prezenţi 9 deputaţi, iar din partea
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 15
deputaţi din totalul de 27 de membri. La şedinţă au fost prezenţi un
număr de 9 deputaţi din numărul total de 15, respectiv domnii
deputaţi Nicolae Păun, Ioan Dârzu, Ion Cristinel Marian, Markó
Attila-Gabor, Ioan Sorin Roman, Dorel-Gheorghe Căprar, TamaraDorina Ciofu, Dănuţ Culeţu şi Claudiu-Andrei Tănăsescu. Au fost
absenţi: dl deputat Mircea Lubanovici - din Grupul parlamentar al
PD-L, dl deputat Romeo-Florin Nicoară şi dl deputat Dan-Ştefan
Motreanu - din Grupul parlamentar al PNL, precum şi domnii
deputaţi Radu Stroe şi Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul
parlamentar al PNL - care sunt membri ai Guvernului. A mai
absentat dl deputat Remus-Florinel Cernea - din Grupul parlamentar
al PSD.
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În urma reexaminării proiectului de lege şi a punctelor de
vedere exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre
dezbatere şi adoptare,

proiectul de lege pentru modificarea

Ordonanţei

nr.137/2000

Guvernului

privind

prevenirea

şi

sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu următoarele
amendamente de fond admise, prezentate în continuare.
Amendamentul 1 a fost la articolul 20 - alineatele (6) şi (8) sau modificat astfel:
„(6) Persoana interesată va prezenta fapte pe baza cărora poate fi
prezumată existenţa unei discriminări directe sau indirecte, iar
persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina
de a dovedi că nu a avut loc o încălcare a principiului egalităţii
de tratament. În faţa Colegiului director se poate invoca orice
mijloc de probă, respectând regimul constituţional al drepturilor
fundamentale, inclusiv înregistrări audio şi video sau date
statistice.”
Amendamentul 2 a fost la articolul 27 - alineatul (4) s-a
modificat astfel:
„(4) Persoana interesată va prezenta fapte pe baza cărora poate fi
prezumată existenţa unei discriminări directe sau indirecte, iar
persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina
de a dovedi că nu a avut loc o încălcare a principiului egalităţii
de tratament. În faţa instanţei se poate invoca orice mijloc de
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probă,

respectând

regimul

constituţional

al

drepturilor

fundamentale, inclusiv înregistrări audio şi video sau date
statistice.”
Partea a doua s-a desfăşurat atât în şedinţa separată a Comisiei
pentru primele două puncte, iar punctul 3 împreună cu Comisia
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, având
următoarea ordine de zi :
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.90/2012 pentru modificarea și completarea Legii
nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator,
precum și pentru modificarea art.II din Legea nr.115/2012 pentru
modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și
organizarea profesiei de mediator (PLx 37/2013).
2. Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal
(PLx 51/2013).
3. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii
nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de
pretutindeni (PLx 117/2012).
Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun preşedintele Comisiei.
Din partea Guvernului şi a ONG-urilor interesate au participat
următorii invitaţi: dl Florin Moţiu - Secretarul de stat la Ministerul
Justiţiei, împreună cu dna Maria Miclăuş-Badiu - consilier juridic şi
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dna Cristina Irimia - consilier juridic din cadrul aceluiaşi minister
pentru proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi, precum şi dl
Zeno Şuştoc - în calitate de vicepreşedinte al Consiliului de Mediere
pentru acelaşi punct; pentru punctul 3 a participat şi dl Cristian
David, Ministrul Delegat pentru românii de pretutindeni.
Iniţiatorul - Ministerul Justiţiei - ca şi reprezentantul
Consiliului de Mediere au evidenţiat noutatea şi utilitatea proiectului
atât pentru justiţiabili, cât şi importanţa degrevării instanţelor de
judecată, prin adoptarea acestui proiect de lege.
În finalul dezbaterii asupra iniţiativei legislative de la punctul
1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au decis - cu unanimitate voturi
- avizarea favorabilă a proiectului de lege (PLx 37/2013).
Propunerea legislativă pentru modificarea Codului Penal (PLx
51/2013), de la punctul 2 al ordinii de zi, a fost respinsă cu
unanimitate de voturi, considerându-se că modificarea Codului
penal până la intrarea în vigoare a noului Cod penal la 1 februarie
2014 ar fi de natură să creeze un nedorit paralelism legislativ, fie şi
pentru mai puţin de un an, generând confuzie şi dificultăţi în
judecarea proceselor pe rol, atât pentru justiţiabili, cât şi pentru
judecători.
Membrii celor două comisii - Comisia pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale împreună cu
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării - au
examinat proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, într-o
primă şedinţă, în data de 24 septembrie 2012.
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Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 19 februarie 2013,
în temeiul dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea iniţiativei legislative
celor două Comisii, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou
raport, astfel că membrii celor două comisii au reexaminat proiectul
de lege în şedinţa comună din 26 februarie 2013.
La dezbateri au fost prezenţi 9 deputaţi din numărul total de
15 membri ai Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale, iar din totalul celor 13 membri ai Comisiei
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării au fost
prezenţi 11 deputaţi.
În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii reunite au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind
sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu următoarele
amendamente principale votate în unanimitate, prezentate în
continuare.
Amendamentul 1 a fost la articolul 1 alineatul (1), litera a),
care s-a modificat astfel:
„a) drepturile persoanelor care îşi asumă în mod liber identitatea
culturală română - persoanele de origine română şi cele aparţinând
filonului lingvistic şi cultural
românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de
modul în care aceştia sunt apelaţi ( armâni, armânji, aromâni,
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basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni,
istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români,
maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi,
rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, voloni, macedo-armânji,
precum şi cele toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu
cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni;”
Amendamentul 2 - avându-l ca autor pe dl deputat Mircea
Dolha, din Grupul parlamentar PNL - a fost la articolul 13 alineatul
(1), care s-a modificat astfel:
„Art.13 - (1) Se reorganizează Centrul «Eudoxiu Hurmuzachi»
pentru românii de pretutindeni sub forma Institutului «Eudoxiu
Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni, denumit în continuare
institutul, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate
juridică proprie, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe şi în
coordonarea directă a Ministrului delegat pentru românii

de

pretutindeni. Institutul are sediul în Municipiul Bucureşti”.
Amendamentul 3 - aparţinând aceluiaşi deputat ca şi
amendamentul al 2-lea - a fost la art.13 alin.(1) şi a constat din
introducerea unui alineat nou, alin.1', cu următorul cuprins:
„Art.13 - (1)' Guvernul reglementează, prin hotărâre, organizarea şi
funcţionarea Institutului «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de
pretutindeni”.
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PREŞEDINTE
deputat Nicolae Păun

Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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