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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 
 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
   

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 18 mai 2021 
 
 
Pe data de 18 mai 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor s-a desfășurat în sistem mixt, cu 

prezență fizică și on-line, având următoarea ordine de zi: 

1.           Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi Legii 304/2004 privind organizarea judiciară 

(PLx 125/2021).  

2.            Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 

iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 şi la Haga, la 6 decembrie 2019, la articolul 8 al 

Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998 (PLx 164/2021). 

3.       Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 

octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenţiei pentru 

protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată 

la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 (PLx 175/2021). 

4.          Proiect de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul 

lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar (PLx 178/2021). 

5.          Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2021 

privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul fiscal (PLx 186/2021). 
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6.          Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2021 

privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul 

evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa 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, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea Legii 

farmaciei nr.266/2008 (PL-x 187/2021). 

7.       Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2021 

privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei 

pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 (PL-x 188/2021). 

8.             Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind 

combaterea traficului de persoane 2021-2025-COM(2021)171. 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 26 deputaţi din numărul total de 26. Astfel, au fost 

prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Dragoş-Cătălin Teniţă, 

Simona-Maya Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Kulcsár-Terza József-György, Mirela Elena 

Adomnicăi, Alexandru-Ioan Andrei, Eugen Bejinariu, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius 

Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Maria-Gabriela Horga, Cristian-Paul Ichim, Jaro 

Norbert Marşalic, Diana-Olivia Morar, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Mircea Roşca, Sas 

Lóránt-Zoltan, Ionel Stancu, Elena Stoica, Dan Tanasă, Eugen Terente, Cristina Agnes Vecerdi 

și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

Au participat, în calitate de invitați, domnul Daniel Anghel - Șef serviciu la Consiliul 

Concurenței și domnul Adrian Mitu, inspector la aceeași instituție - pentru punctele 4 și 7 ale 

ordinii de zi. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele comisiei. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată negativ de membrii comisiei, cu 

majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 4, a luat cuvântul dl domnul Daniel 

Anghel - Șef serviciu la Consiliul Concurenței, care a declarat că aceaasta vine să stopeze 

practicile neloiale de a întârzia plata după primirea mărfii, în domeniul agricol şi alimentar, iar 

Consiliul Concurenței e autoritatea desemnată să investigheze aceste practici și să aplice 

sancțiunile necesare. Față de acestea, dl deputat Dragoş-Cătălin Teniţă a evidențiat că este bine 

să fie însușite observațiile și propunerile de amendare venite din partea Guvernului. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu 

majoritate de voturi, urmând ca, la comisia sesizată pentru raport, să fie făcute și modificările 

sugerate în punctul de vedere al Guvernului. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a primit un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

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

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 7, a luat cuvântul dl domnul Daniel Anghel 

- Șef serviciu la Consiliul Concurenței, care a spus că este un proiect de lege binevenit, menit să 

să stabilească modul de delistare a acelor furnizori on-line care nu respectă promovarea echităţii 

şi a transparenţei în tranzacțiile on-line și prin care Consiliul Concurenței este abilitat să fie 

autoritatea de implementare și care poate aplica sancțiuni, acolo unde se încalcă legile. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, membrii comisiei au acordat un aviz favorabil, 

cu majoritate de voturi.  

Pentru documentul european de la punctul 8, membrii comisiei au decis - prin vot unanim 

- adoptarea unui proiect de opinie favorabil. 

 

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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