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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 24 iunie 2021

Pe data de 24 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 modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 276/2021).
2.

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea

în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate,
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (PL-x 200/2021).
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Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanţelor salariale (PL-x
256/2021).
4.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanţelor salariale (PL-x
257/2021).
5.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului

nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi a Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Legii nr.255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes
naţional, judeţean şi local (PL-x 258/2021).
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6.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-lege

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate, ori
constituite în prizonieri (PL-x 259/2021).
7.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2016

privind ceremoniile oficiale (PL-x 260/2021).
8.

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul

poliţistului (PL-x 261/2021).
9.

Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx 206/2021).
10.

Propunere legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securităţii şi

legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnităţi sau funcţii publice cu aceştia prin
completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea Securităţii (PLx 207/2021).
11.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei

naţionale 1/2011 (PLx 215/2021).
12.

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.416/2001

privind venitul minim garantat şi a Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziunePLx
267/2021).
13.

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea

şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu
modificările şi completările ulterioare (PLx 262/2021).
14.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice
calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată
şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru
modificarea si completarea unor acte normative (PLx 263/2021).
15.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PLx
264/2021).
16.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei

naţionale 1/2011 (PLx 216/2021).

2

17.

Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul

Haşemit al Iordaniei privind exrtrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021 (PLx 268/2021).
18.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind
organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul
2021 (PLx 270/2021).
19.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx
271/2021).
20.

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 272/2021).
21.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.96 din

Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările şi
completările ulterioare (PLx 273/2021).
22,

Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(6) al art.34 din Legea nr.248/2005

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PLx 274/2021).
23.

Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.f) din Legea locuinţei

nr.114/1996 (PLx 275/2021).
24.

Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.55 /2020 privind

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi
pentru modificarea art.162 lit.f) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (PLx 277/2021).
25.

Propunere legislativă pentru declararea zilei de 28 octombrie ca "Ziua

naţională a familiilor numeroase" (PLx 279/2021).

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.
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La lucrările comisiei au participat următorii:
- pentru punctele 13 și 24 de pe ordinea de zi - domnul András István Demeter, Secretar de
Stat-la Ministerul Culturii, care a afirmat că ministerul său susține ambele inițiative
legislative;
- pentru punctul 18 de pe ordinea de zi - dna Marilena Neacșu, Șef serviciu la Institutul
Național de Statistică, care a declarat că instituția sa susține avizarea proiectului de lege;
- pentru punctul 14 – dl Costin Burdun – din partea Asociației Furnizorilor de Servicii de
Certificare, care a spus că proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2021, în forma prezentată, nu trebuie promovat, deoarece cel mai mare nivel
de încredere pentru semnătura electronică, în prezent reglementată prin Regulamentul UE nr.
910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile
electronice pe piața internă, îl prezintă "semnătura electronică calificată" - adică o
“semnătură electronică avansată” - care este generată de un dispozitiv calificat de creare a
semnăturii electronice și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile
electronice.
A mai participat on-line, în calitate de inițiator, pentru propunerea legislativă de la
punctul 25, dl deputat Antonio Andruşceac.

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost avizată favorabil, 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 negativ, cu majoritate de voturi.
La propunerea legislativă de la punctul 9, membrii comisiei au acordat un aviz negativ, cu
majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 10 a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 11 a primit un aviz favorabil, cu unanimitate 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 negativ, cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 14 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 15 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.
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Propunerea legislativă de la punctul 16 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 17 a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 18 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 19 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 20 a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă de la punctul 21 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 22 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 23 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.
Proiectul de lege de la punctul 24 a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.
La propunerea legislativă de la punctul 25, a participat on-line, în calitate de inițiator, dl
deputat Antonio Andruşceac, care a solicitat un aviz favorabil pentru inițiativa sa. Dna
deputată Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă a propus un amendament – care a fost adoptat cu
majoritate de voturi și susținut chiar și de inițiator. Acesta a constat în adăugarea la textul
inițial și a familiilor monoparentale. În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, propunerea
legislativă de la punctul 25 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi și cu 1
amendament admis.

Preşedinte

deputat Ibram Iusein

Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu
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