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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 
                                                  SINTEZA                          

 
lucrărilor comisiei din data de 12  octombrie 2020 

 
 

Pe data de 12 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 pentru acordarea de servicii medicale la 

distanţă (PL-x 604/2020).  

2.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea 

unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 

(PL-x 605/2020). 

3.         Propunere legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (Pl-x 609/2020). 

4.          Proiect de Lege privind înfiinţarea şi utilizarea 

Fondului de Solidaritate "Locuinţe pentru tinerii români" (PL-x 

611/2020). 
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5.        Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 

(PL-x 613/2020).          

6.        Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative 

privind finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare în natură 

a terenurilor (PL-x 614/2020).         

7.        Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare    (Pl-x 616/2020). 

  

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, Ghera Giureci-

Slobodan, Longher Victoria, Emil-Marius Pașcan, Marilena-Emilia 

Meiroșu, Alexandru Teacă, Ana Adriana Săftoiu, Popescu Mariana-

Venera, Csokany Petronela-Mihaela, Bogdan-Alin Stoica, Vexler 

Silviu, Kulcsár-Terza József-György și Luminița-Maria Jivan. 

A absentat dna deputat Benkö Erika, din Grupul parlamentar 

al U.D.M.R. 

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 fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 
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Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil, 

cu  majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil, cu  

majoritate de voturi, într-o formă amendată. Unul dintre 

amendamente, aparținând domnilor deputați Varujan Pambuccian și 

Ganț Ovidiu din Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale a 

constat în introducerea - la art.4 din cuprinsul O.G. 26/2000 a unui 

nou alineat (2)  - referitor la o particularizare pentru organizațiile 

aparținând minorităților naționale, astfel: 

“(2) Un caz distinct de asociație îl reprezintă organizația 

cetățenilor aparținând minorităților naționale al cărei scop îl 

reprezintă: 

a) apărarea, păstrarea și dezvoltarea identității naționale; 

b) reprezentarea publică a cetățenilor aparținând unei 

minorități naționale, îndeplinind astfel o misiune publică garantată 

de Constituție. 

(3) Prin minoritate națională se înțelege acea etnie reprezentată 

în Consiliul Minorităților Naționale. “ 

De asemenea, aceeași domni deputați au eliminat - la art.6 

alin.(2) și la art.16 alin.(2) - obligativitatea cuprinderii cuvintelor 

“asociație” și, respectiv, “fundație” în denumirea organizațiilor 

neguvernamentale, modificând însă art.73 din OG nr.26/2000 - prin 

introducerea unui nou alineat (2) - constând din înscrierea O.N.G.-

urilor pe categorii, în Registrul național al persoanelor juridice fără 

scop patrimonial, după cum urmează: “2) Registrul național al 
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persoanelor juridice fără scop patrimonial are patru secțiuni 

distincte pentru: a) asociații; b) organizațiile cetățenilor aparținând

 minorităților naționale; c) fundații; d) federații.” 

 

A mai fost depus, de asemenea, un amendament de către dl 

deputat Ibram Iusein - prin adăugarea unui alineat (5) la art.6 din 

actul normativ în discuție cu următoarea formulare:  

„(5) Prin excepție de la  prevederile alin.(2), lit.c), 

organizaţiile legal constituite ale cetăţenilor aparţinând unei 

minorităţi naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor 

Naţionale, care participă în procesul electoral, își pot păstra 

denumirea sub care sunt reprezentate în Consiliul Minorităţilor 

Naţionale.”  

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

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi, cu amendamentul admis, propus de dl deputat 

Ibram Iusein, care completează art.224 din cadrul Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin care vor putea beneficia de asigurări de 

sănătate, fără plata contribuției aferente, următorale categorii de 

cetățeni: 

“a) absolvenții facultății de medicină și farmacie, în perioada 

cuprinsă între obținerea licenței și încheierea contractului individual 

de muncă pentru rezidenți; 

b) persoanele pentru care a încetat contractul individual de 

muncă, urmare a îndeplinirii condițiilor legale de pensionare și care 
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au depus dosarul de pensionare, pentru perioada cuprinsă între data 

încetării contractului individual de muncă și data obținerii deciziei 

de pensionare.” 

 

 

 

 

                                         Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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