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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 21 septembrie 2021 
 

Pe data de 21 septembrie 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.99/2021 

privind modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 327/2021).   

2.      Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 328/2021).  

3        Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din Legea nr.218/2002 

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române (PL-x 334/2021). 

4.        Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.29 din Legea 

255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective 

de interes naţional, judeţean şi local (PL-x 336/2021). 

5.        Proiect de Lege pentru modificarea art.257 alin.(4) din Legea nr.286/2009 privind 

Codul penal (PL-x 337/2021). 

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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Dl deputat Ilie-Alin Coleşa a participat la ședință, declarând că nu va vota, întrucât se află în 

grevă parlamentară. 

La ședință, au participat următorii invitați din partea Guvernului: dna Iuliana Popa -consilier 

juridic de la Direcția Juridică din cadrul M.A.I.- pentru punctul 3 al ordinii de zi, iar pentru 

punctul 5 al ordinii de zi dna Ioana Simina Ișfan - consilier la Ministerul Justiției. 

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, astfel: 4 

deputați au votat pentru, 6 au votat împotrivă, iar 13 s-au abținut. 

La proiectul de lege de la punctul 3, a luat cuvântul reprezentanta M.A.I, dna Iuliana Popa, 

care a spus că intenția proiectului de lege a fost de a veni în sprijinul protecției drepturilor omului, 

reducând durata reținerii în secția de poliție de la 24 de ore, la numai 8 ore. 

Dna deputat Simona-Maya Teodoroiu împreună cu dna deputat Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 

au făcut un amendament la textul inițial care s-a adoptat cu majoritate de voturi. Amendamentul a 

constat în reducerea timpului în care cetățenii pot fi reținuți în secția de poliție pentru identificare 

și alte proceduri doar pentru 3 ore, în loc de 8 ore – cum era prevăzut în textul inițial al proiectului 

de lege. 

În final, proiectul de lege de la acest punct a fost avizat favorabil, cu amendamente admise, 

cu majoritate 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 favorabil, cu majoritate de voturi. În cadrul 

dezbaterilor asupra acestui punct, a luat cuvântul reprezentanta Ministerului Justiției, care a 

declarat că Guvernul susține cu observații proiectul de lege, așa cum s-a adoptat la Senat, formă  

în care vor fi protejați împotriva ultrajului nu numai pădurarii și personalul ocoalelor silvice, ci și 

personalul Gărzii Forestiere Naționale. 

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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