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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 7 octombrie 2020 
 

  
Pe data de 7 octombrie 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 privind efectuarea unui test de 

proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la 

profesii (PLx 572/2020).  

2.   Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate (PLx 573/2020).  

3.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 
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categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi, care beneficiază de sprijin 

educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin 

educaţional acordate din fonduri externe, precum şi unele măsuri de 

distribuire a acestora (PLx 574/2020).  

4.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea 

unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor (PLx 

579/2020).  

5.      Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a 

activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului 

de infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2 (PLx 581/2020). 

6.      Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.145/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PLx 582/2020). 

7.     Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi, 

în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării 

activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile 

de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare 

a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 (PLx 584/2020). 



 

3 
 

8.        Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul 

muncii (PLx 586/2020). 

9.     Proiect de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă 

durată (PLx 587/2020). 

10.      Proiect de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor 

familiilor numeroase (PLx 589/2020). 

11.    Proiect de Lege privind acordarea unui stimulent de risc 

pentru personalul din învăţământ în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspîndirea coronavirusului SARS-CoV-2PLx 590/2020).  

12.       Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 

din Ordonanţa de urgenţă nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă şi a Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

(Pl-x nr. 592/2020). 

13.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea 

Ordonanţei Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe 

cale administrativă a numelor persoanelor fizice (PLx 594/2020). 

14.     Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(6) şi (7) din 

Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri (PLx 615/2020). 

15.    Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind 

exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume 

reprezentând venituri de natură salarială (PLx 606/2020). 
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La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi din 

numărul total de 16. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Csokany Petronela-Mihaela, 

Ghera Giureci-Slobodan, Longher Victoria, Kulcsár-Terza József-

György, Marilena-Emilia Meiroșu, Emil-Marius Pașcan, Popescu 

Mariana-Venera, Alexandru Teacă, Ana Adriana Săftoiu, Bogdan-Alin 

Stoica, Luminița-Maria Jivan și Vexler Silviu. 

A absentat dna deputat Benkö Erika - din Grupul parlamentar al 

UDMR. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - 

preşedintele comisiei. 

 

Au participat on-line la ședință, următoarele invitate: din partea 

Ministerului Fondurilor Europene, dna Carmen Moraru - în calitate de 

Secretar de stat al acestui minister - pentru punctele 3 și 5 ale ordinii de 

zi, precum și dna Emilia Dimache - șef serviciu la Oficiul Național de 

Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) - pentru 

punctul 4 al ordinii de zi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 
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În cadrul dezbaterii asupra punctului 3, dna Carmen Moraru, 

Secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, a prezentat punctul 

de vedere al ministerului - potrivit căruia fondurile pentru tichetele 

sociale pe suport electronic pentru sprijinul educaţional al elevilor sunt 

asigurate din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional 

”Capital Uman”- și a solicitat un aviz favorabil pentru proiectul de lege. 

 În final, membrii comisiei au decis ca proiectul de lege de la 

punctul 3 să fie avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

La dezbaterea asupra punctului 4 al ordinii de zi, a luat cuvântul 

dna Emilia Dimache - șeful de serviciu al Oficiului juridic al 

O.N.P.C.S.B., care a declarat că Guvernul urmărește aplicarea unui 

tratament unitar între persoanele fizice din conducerea societăților 

comerciale și cele din conducerea asociațiilor și a fundațiilor “în numele 

ori în interesul  cărora se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o 

operaţiune sau o activitate”, așa cum prevede Legea nr.129/2019 pentru 

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

Față de acestea, dl deputat Daniel Vasile a afirmat că este 

necesară amendarea proiectului de lege, în sensul prorogării cu un an a 

termenului de depunere a documentelor obligatorii de către conducerile 

asociațiilor și fundațiilor, conform O.U.G. nr.142/2020, pentru a nu se 

afecta participarea acestor entități juridice în procesul electoral al 

apropiatelor alegeri  parlamentare. Ca urmare, propunerea sa de 

amendare - formulată în numele Grupului parlamentar al Minorităților 

naționale - a fost aprobată prin votul unanim al membrilor comisiei. 
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La finalul discuțiilor asupra acestui punct, proiectul de lege de la 

punctul 4 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi, cu 

amendamentul admis menționat mai sus.  

În cadrul dezbaterii asupra punctului 5, a luat cuvântul dna 

Carmen Moraru, Secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene - 

care a spus că Guvernul dorește să asigure, prin acest proiect, dotarea cu 

tablete electronice pentru unitățile școlare, precum și alte măsuri de 

prevenție a pandemiei, în sprijinul procesului educațional din școli și a 

solicitat ca membrii comisiei să voteze forma inițială a Guvernului și nu 

forma Senatului. 

La finalul dezbaterii asupra acestui punct, proiectul de lege de la 

punctul 5 a fost avizat favorabil de către deputații din comisie, cu 

majoritate de voturi, în forma inițială a Guvernului. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 8 a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 
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Propunerea legislativă de la punctul 12 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 13 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi, într-o formă amendată, la propunerea dlui deputat 

Ibram Iusein, care a făcut câteva amendamente de redactare, pentru o 

mai mare claritate a textului. 

Proiectele de lege de la punctele 14 și 15 au fost avizate   

favorabil, cu majoritate de voturi. 

 

 

 

                                                  Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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