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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 
                                                  SINTEZA                  

 
lucrărilor comisiei din data de 27  octombrie 2020 

 
 

Pe data de 27 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.    Propunere legislativă privind comasarea prin absorbţie a 

Institutului Român pentru Drepturile Omului de către Consiliul 

Naţional pentru Combaterea Discriminării (Pl-x 568/2020).  

2.     Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Institutului Cultural Român (Pl-x 569/2020). 

3.        Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.171/2020 privind modificarea şi completarea art.58 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 629/2020). 

4.       Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale 1/2011 (Pl-x 630/2020). 
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5.       Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie 

penală (Pl-x 632/2020).          

6.      Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând 

cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, precum şi a altor acte normative (PL-x 633/2020).         

7.       Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (Pl-x 641/2020). 

8.       Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 

647/2020). 

9.     Proiect de Lege privind abrogarea unor măsuri 

discriminatorii pentru locuitorii Dobrogei (PL-x 649/2020).  

10.      Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

dialogului social nr.62/2011 (Pl-x 656/2020). 

 

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, 
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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. 

 

La şedinţă au participat, din partea Guvernului, al ordinii de zi, 

următorii reprezentanți:  

- dna Dana Roman - Șef al serviciului de cooperare judiciară 

internațională în materie penală la Direcția drept internațional și 

cooperare judiciară, din cadrul Ministerului Justiției - pentru punctul 5 

al ordinii de zi; 

- dl Irinel Sârbu - consilier juridic la Ministerul Afacerilor 

Interne - pentru punctul 7 al ordinii de zi;; 

- dl subcomisar Popa Alexandru - de la Direcția Regim Permise 

de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, din cadrul M.A.I. - 

pentru punctul 8 al ordinii de zi; 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a primit un raport 

preliminar de respingere (2 voturi pentru adoptare). 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit un aviz favorabil, 

cu  majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

La proiectul de lege de la punctul 5, a luat cuvântul dna Dana 

Roman - Șef al serviciului de cooperare judiciară internațională în 
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materie penală la Direcția drept internațional și cooperare judiciară, 

din cadrul Ministerului Justiției, care a spus că ministerul său susține 

respectivul proiect de lege. Apoi, proiectul de lege a fost avizat 

favorabil, cu majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

La proiectul de lege de la punctul 7, a luat cuvântul dl Irinel 

Sârbu - consilier juridic la Ministerul Afacerilor Interne, care a 

declarat că ministerul său susține respectivul proiect de lege, acesta 

reprezentând o transpunere a unor reglementări ale Uniunii Europene, 

care permit eliberarea unui permis de conducere valabil pe tot 

teritoriul Uniunii Europene.  Proiectul de lege de la punctul 7 a primit 

un aviz favorabil din partea deputaților comisiei, cu  majoritate de 

voturi. 

În deschiderea dezbaterii asupra proiectului de lege de la punctul 

8, a luat cuvântul dl subcomisar Popa Alexandru - de la Direcția 

Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, din 

cadrul M.A.I., care a afirmat că ministerul său nu susține avizarea 

respectivului proiect de lege. Membrii comisiei au decis, cu majoritate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege de la acest punct al 

ordinii de zi.  

La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 9, a luat 

cuvântul - în calitate de inițiator - domnul deputat Ibram Iusein, care a 

evidențiat că proiectul de lege - al cărui autor este - a fost conceput 

pentru a împiedica discriminarea la care sunt supuși locuitorii 

Dobrogei, în materia libertății de circulație, prin taxele impuse de stat 
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acestora pentru trecerea podurilor peste Dunăre, spre Dobrogea, ca - 

de altfel - și față de cetățenii români care se deplasează în zonă. 

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

punctul 9 a primit un aviz favorabil, cu  majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

 

 

 

 

                                         Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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