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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 9 martie 2021 
 
 

Pe data de 9 martie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale având pe ordinea de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.54 din Legea nr.304/2004 

privind organizarea judiciară (PLx 6/2021). 

2. Proiect de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie 

(PLx 108/2021). 

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

completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx 112/2021). 

4. Carte verde privind îmbătrânirea populației - Promovarea solidarității și a responsabilității 

între generații (COM(2021)50). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 21 deputaţi din numărul total de 22. 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, Cristian-Paul Ichim, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius 

Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Jaro Norbert Marşalic, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, 

Mircea Roşca, Elena Stoica, Dan Tanasă, Eugen Terente și  Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă.  
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A absentat dna deputată Oana Murariu - din Grupul parlamentar al Alianței U.S.R. 

P.L.U.S.. 

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

desfășurat atât cu prezența fizică, cât și on-line.   

 

La lucrările comisiei a participat de la Ministerul Justiției, pentru punctele 1 și 2 de pe 

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

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost amânată pentru o şedinţă viitoare, din lipsa 

punctelor de vedere ale Guvernului şi Consiliului Superior al Magistraturii.  

La proiectul de lege de la punctul 2,  membrii comisiei au hotărât să dea un aviz negativ, 

cu majoritate de voturi.  

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

Documentul european de la punctul 4 a primit - prin votul majorității membrilor comisiei - 

un proiect de opinie favorabil. 

 

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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