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

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 1 octombrie 2019

Pe data de 1 octombrie 2019, a avut loc şedinţa Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei
Deputaţilor cu următoarea ordine de zi:
1.

Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului

Romilor - Samudaripen. (PLx 105/2019).
2.

Propunere

legislativă

privind

modificarea

şi

completarea

Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare (PLx 370/2019).
3.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.7/2006

privind statutul funcţionarului public parlamentar (PLx 387/2019).
4.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea
implementării programului Prima casă, precum şi pentru aprobarea unor
măsuri de aplicare a acestuia (PLx 395/2019).
5.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 396/2019).

1/4

6.

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu -

Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a
romilor – COM(2019)406.

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 5 deputaţi din
numărul total de 7. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram
Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Kulcsár-Terza József-György,
și Cătălin-Ioan Nechifor. Au absentat dna deputat Benkö Erika, din Grupul
parlamentar al UDMR și dna deputat Ana Adriana Săftoiu, din Grupul
parlamentar al PNL.

La şedinţă a participat, din partea Guvernului, la punctul 5 al ordinii
de zi - dna Angelica Voinea, consilier superior de la Ministerul Finanțelor
Publice.

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1, a luat cuvântul
inițiatorul - dl deputat Daniel Vasile - care a evidențiat importanța
proiectului său, în condițiile în care zeci de mii de romi au pierit în
lagărele naziste, în timpul ultimului război mondial și a spus că memoria
acestora trebuie cinstită printr-o zi de comemorare.
Totodată, dl deputat Daniel Vasile a subliniat că - în conformitate cu
“Rezoluţia Parlamentului European din 15 aprilie referitoare la Ziua
internaţională a romilor - atitudini antiţigăneşti în Europa şi
recunoaşterea de către UE a zilei de comemorare a genocidului împotriva
romilor în al Doilea Război Mondial” - s-a stabilit o zi europeană de
comemorare a victimelor genocidului romilor în timpul celui de-al Doilea
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Război Mondial, în data de 2 august, care a devenit “Ziua europeană de
comemorare a Holocaustului împotriva romilor".
Au intervenit în dezbatere și dl deputat Ibram Iusein, precum și dl
deputat Kulcsár-Terza József-György - care au declarat că susțin acest
demers pentru onorarea memoriei romilor morți în Holocaust.
În final, proiectul de lege de la punctul 1 a primit un raport preliminar
de adoptare, cu unanimitate de voturi, într-o formă amendată.
La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 2, a luat cuvântul
inițiatorul - dl deputat Kulcsár-Terza József-György, care a solicitat un
raport favorabil, arătând că modificările propuse

sunt de natură să

îmbunătățească funcționarea Consiliului Național pentru Combaterea
Discriminării, în sensul ca termenul maxim de 90 de zile pentru
soluționarea sesizărilor către C.N.C.D. să fie obligatoriu și să se simplifice
procedura contestării deciziilor acestei instituții, prin aceea ca ultima
instanță - la care să se poată ataca respectivele hotărâri - să fie curtea de
apel și nu Înalta Curte de Casație și Justiție, ca în prezent.
Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit un raport preliminar
favorabil, cu unanimitate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil, prin votul
majorității deputaților prezenți.
Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat negativ, cu unanimitate de
voturi.
La punctul 5, a luat cuvântul în deschiderea dezbaterilor, dna Angelica
Voinea, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice și a solicitat un vot
favorabil, subliniind că proiectul de lege este menit să asigure o echitate a
sarcinii fiscale, prin impozitarea graduală a pensiilor de peste 7000 ron, în
condițiile în care aproape 90% din pensionarii aflați în plată au pensii mai
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mici de 1000 ron. În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de
lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, deputații au hotărât adoptarea unui proiect
de opinie favorabil pentru Comunicării Comisiei Europene către
Parlamentul European şi Consiliul European - Raport privind punerea în
aplicare a strategiilor naţionale de integrare a romilor – COM(2019)406.

Președinte

deputat Ibram Iusein

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu
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