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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 13 aprilie 2021 
 

 
Pe data de 13 aprilie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care a avut  pe ordinea de zi: 

1.  Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul 

penal (PL-x 134/2021).  

2.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2021 

privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (PLx 142/2021). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 25 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, 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. 

A fost absent dl deputat Kulcsár-Terza József-György, din Grupul parlamentar al 

UDMR.. 
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Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Dragoş-Cătălin Teniţă - vicepreşedintele 

comisiei - și s-a desfășurat în sistem mixt.  

 

La proiectul de lege de la punctul 1, dl deputat Ilie-Alin Coleșa a propus un 

amendament care viza preluarea integrală a art.1 alin.(1) lit.a) din Decizia-cadru 2008/913/JAI 

a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme şi expresii ale 

rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal. 

După respingerea cu majoritate de voturi a amendamentului dlui deputat Ilie-Alin 

Coleșa, dl deputat Dragoş-Cătălin Teniţă - care a condus lucrările ședinței - a supus votului 

membrilor comisiei forma inițială a proiectului de lege, susținută și de Ministerul Justiției. În 

final, deputații au decis să acorde proiectului de lege un aviz favorabil, cu majoritate de voturi, 

în forma sa inițială, cu un amendament respins. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a primit un aviz favorabil cu majoritate de voturi. 

 

 

 

 

Vicepreşedinte 

 

deputat Dragoş-Cătălin Teniţă 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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