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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 8 iunie 2021 
 

 

Pe data de 8 iunie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

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

prezență fizică și on-line. Comisia a avut următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.201/2020 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 (PL-x 223/2021).  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2021 

privind unele măsuri fiscale (PL-x 208/2021).  

3.          Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2021 

privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice 

(PL-x 209/2021). 

4.       Proiect de Lege privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie PL-x 210/2021). 

5.       Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 mai ca "Ziua picturii naţionale”   (PL-x 

211/2021). 

6.         Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 

213/2021). 

7.         Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 (PL-x 214/2021). 

8.        Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de 

sănătate, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 217/2021). 
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9.         Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2021 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru 

recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea 

unor măsuri în domeniul sănătăţii (PLx 218/2021). 

10.         Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 226/2021). 

11.     Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă 

(PLx 241/2021). 

 

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 Liviu Brătescu -  Secretar de stat la Ministerul 

Culturii și domnul Corneliu Frimu, consilier la aceeași instituție - pentru punctul 5 al ordinii de zi. 
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prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Dragoş-Cătălin Teniţă, Simona-
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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 Liviu Brătescu -  Secretar de stat la Ministerul 

Culturii și domnul Corneliu Frimu, consilier la aceeași instituție - pentru punctul 5 al ordinii de zi. 

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

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. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat 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. 



 

3 | P a g e 
 

În cadrul dezbaterilor asupra acestui punct, a luat cuvântul dl Liviu Brătescu - Secretar de stat 

la Ministerul Culturii, care a afirmat că instituția pe care o reprezintă susține avizarea inițiativei 

legislative respective, în forma adoptată de Senat și a subliniat, în acest sens, că este bine ca 

autoritățile locale să poată să susțină cultura, prin organizarea unor expoziții de pictură, care să arate 

elevilor valorile din pictura românească. 

La proiectul de lege de la punctul 6, a luat cuvântul dl deputat Mircea Roșca care a declarat că 

promovarea acestei inițiative legislative ar fi neconstituțională, întrucât prin prevederea - conform 

căreia dacă un profesor este cercetat penal, conducerea instituției de învățământ are posibiIitatea de a-

l suspenda până la trimiterea rechizitoriului în instanță - s-ar încălca prezumția de nevinovăție a 

respectivului. 

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

majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 7 a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi. În cadrul 

dezbaterilor a luat cuvântul și dl deputat Gál Károly, care a spus că acordarea unei zile libere pentru 

persoanele care se vaccinează era oportună la începutul campaniei de vaccinare, dar nu și la 

momentul actual când există circa 5 milioane de români vaccinați. 

Proiectul de lege de la punctul 8 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

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

La proiectul de lege de la punctul 10, a luat cuvântul dl deputat Romulus-Marius Damian, 

care a spus că modificările aduse prin proiect Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 - relativ la modul în 

care sunt examinați profesorii, atunci când doresc să promoveze în funcția de director, ori când 

doresc să treacă la un grad superior -  nu este în avantajul profesionalizării acestora, ponderea 

probelor mutându-se de la cea scrisă, mai relevantă pentru profesionalismul lor, la cea orală.  Față de 

acestea, dl deputat Cristian-Paul Ichim a ținut să precizeze că Guvernul a dorit - prin acest proiect de 

lege - să manifeste deschidere față de promovarea și avansarea profesorilor tineri. Dl deputat Gál 

Károly a susținut același punct de vedere ca al dlui deputat Cristian-Paul Ichim. 

În finalul dezbaterilor, 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 negativ, cu majoritate de voturi. 

 

Preşedinte 

deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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