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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 
 

 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 16 iunie 2021 
 

 

Pe data de 16 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.      Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PL-x 144/2021).  

2.       Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor 

români care lucrează în străinătate (PL-x 149/2021).  

3.          Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.34/2021 pentru modificarea şi 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 (PL-x 192/2021). 

4.           Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 

procedură civilă (PL-x 194/2021). 

5.                Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 195/2021). 

6.           Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor  (PL-x 197/2021). 

7.             Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum şi a Legii 
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nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială (PL-

x 198/2021). 

8.             Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (PL-x 199/2021). 

9.               Proiect de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 156/2021). 

10.              Proiect de Lege pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 

privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PLx 

157/2021). 

11.           Proiect de Lege pentru completarea tabelului-anexă nr.1 la Legea nr.143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (PLx 158/2021). 

12.         Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.35/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de 

garantare pentru plata creanţelor salariale (PLx 159/2021). 

13.            Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind acordarea voucherelor de vacanţă  (PLx 160/2021). 

14.           Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 172/2021). 

15.           Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.229 din Legea 

nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil (PLx 

201/2021). 

16.             Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/2018 privind 

măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale (PLx 203/2021). 

17.                 Diverse 

 

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

 

La lucrările comisiei au participat de la Ministerul Justiției, pentru punctul 4 și 15 de 

pe ordinea de zi, Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul - dl Ovidiu Mircea Ursuța-

Dărăban,   însoțit de Bianca-Georgiana Dumbravă - consilier juridic în cadrul aceleiași 

instituții. Secretarul de stat a spus că instituția pe care o reprezintă susține avizarea 

proiectului de lege de la punctul 4, dar nu și avizarea inițiativei legislative de la punctul 15. 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

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. 

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.  

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

Propunerea legislativă de la punctul 7 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 8 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.  

La proiectul de lege de la punctul 9, membrii comisiei au acordat un aviz 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 primit un aviz favorabil, cu majoritate de voturi 

Proiectul de lege de la punctul 12 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 13 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 13 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 14 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 15 a fost avizată  negativ, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 16 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.  

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 
Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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