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                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

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

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 12 mai 2020 
 

 

Pe data de 12 mai 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 modificarea art.1 alin.(1) din Legea 

nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile 

aflate în folosinţa unităţilor de cult (PLx 223/2020).  

2.           Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (PLx 169/2020). 

3.        Proiect de Lege privind comasarea terenurilor agricole deţinute de 

asociaţiile agricole constituite de unităţile de cult (PLx 178/2020). 

4.         Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 

pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi lini ştii publice (Plx 219/2020). 
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5.         Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile 

care au aparţinut cultelor religioase din România (PLx 235/2020). 

6.         Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile 

care au aparţinut cultelor religioase din România (PLx 238/2020). 

7.        Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară (Plx 138/2020). 

8.           Propunere legislativă pentru modificarea art. 931 din Legea 

educației nationale nr. 1/2011 (PLx 140/2020). 

9.           Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a 

sistemului de învăţământ (Plx 239/2020). 

10.          Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de 

urgenţă instituite prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 privind 

instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României (PLx 240/2020). 

11.          Propunere legislativă privind organizarea activităţii agenţilor 

imobiliari (PLx 247/2020). 

12.        Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal (PLx 248/2020). 

13.            Proiect de Lege pentru modificarea art.53 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

(PLx 249/2020). 
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14.       Proiect de Lege privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului  

(PLx 250/2020). 

15.            Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor “Răspunsul la coronavirus” (COM(2020)143). 

16.        Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor “Politica privind Parteneriatul estic după 2020 Consolidarea 

rezilienţei - un Parteneriat estic care produce rezultate pentru toţi” 

(JOIN(2020)7). 

                                                                                                                             

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. 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele 

comisiei, care a declarat on-line ședința deschisă. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a primit un raport preliminar de 

adoptare, cu majoritate de voturi, într-o formă amendată cu amendamente 

de tehnică legislativă. 
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La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 2, cu care comisia a 

fost sesizată pentru aviz, membrii comisiei au luat în discuție mai multe 

amendamente depuse la comisie. Astfel, membrii comisiei au adoptat, cu 

majoritate de voturi, amendamentul propus de domnii deputați Ibram Iusein 

și Daniel Vasile, care a introdus un nou alineat (4), la articolul 33 din 

Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

următorul cuprins: 

”(4) Alegerea și revocarea membrilor consiliului director au loc în 

conformitate cu prevederile statutului asociației respective. Înscrierea 

acestor modificări în Registrul asociațiilor și fundațiilor se face exclusiv 

pentru opozabilitatea față de terți.” 

           Totodată, a fost respins un alt amendament venit din partea dlui 

deputat Andi Gabriel Grosaru. În final, proiectul de lege de la punctul 2 a 

primit un un aviz favorabil cu majoritate de voturi, într-o formă amendată 

cu amendamentul admis. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat negativ, cu majoritate 

de voturi 

Proiectul de lege de la punctul 4 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a primit un aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 



5 
 

Propunerea legislativă de la punctul 8 a primit un aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 9, dl deputat Ibram 

Iusein a reamintit membrilor comisiei că dl Klaus Werner Iohannis a atacat 

acest proiect de lege la Curtea Constituțională, pe motiv că încalcă dreptul 

la viață privată al elevilor, întrucât învățământul on-line permite 

înregistrarea cursurilor și retransmiterea pe rețelele sociale. În plus, dl 

deputat Daniel Vasile a remarcat că acest proiect de lege vine în conflict cu 

principiul autonomiei universitare. 

În finalul discuției asupra punctului 9, proiectul de lege a fost avizat 

negativ, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 11 a primit un aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 12 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 13, a luat cuvântul în 

calitate de inițiatoare dna deputat Benkö Erika - care a evidențiat că domnia 

sa a vizat o modificare a art.53 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002, în sensul eliminării necesităţii avizului poliţiei rutiere, în cazul 

realizării de către autorităţile publice locale a amenajărilor rutiere destinate 

circulaţiei pietonilor, bicicliştilor, vehiculelor cu tracţiune animală şi 

calmării traficului. Dânsa a solicitat colegilor din comisie să dea un aviz 

favorabil inițiativei legislative, argumentând că aceasta vine în sprijinul 

autorităților locale. 
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Față de acestea, dl deputat Marius Pașcan a avut o opinie critică, 

dânsul motivând că experiența și expertiza sa în domeniul administrației 

publice îl îndreptățesc să se opună avizării acestui proiect de lege. Domnia 

sa a arătat că nu este oportun ca poliția rutieră să nu dea un aviz conform 

pentru modificările aduse drumurilor publice, indiferent unde se află 

acestea. Ca urmare a controversei apărute asupra inițiativei legislative, a 

intervenit în dezbatere și dl deputat Ibram Iusein, care a subliniat că - în 

forma proiectului de lege adoptată de Senat - se prevede că Poliția rutieră 

poate formula obiecții în termen de 15 zile la proiectele autorităților locale, 

iar dacă nu se pronunță în acest răstimp, proiectele de hotărâre ale 

autorităților locale se consideră avizate tacit. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de lege de la 

punctul 13 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 14 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Pentru comunicările Comisiei Europene de la punctul 15 și 16, 

membrii comisiei au adoptat proiecte de opinie favorabile.  

       În final, președintele comisiei a declarat ședința închisă. 

 

                                                 Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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