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                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                              CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
 

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 15 septembrie 2021 
 
 

Pe data de 15 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.      Propunere legislativă pentru completarea art.174 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PL-x 255/2021).   

2.      Propunere legislativă pentru completarea art.249 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PL-x 269/2021).  

3         Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă, peste locurile 

finanţate de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 283/2021). 

4.         Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2021 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin 

destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei 

de muncă  (PL-x 318/2021). 

5.       Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind concediul paternal 

nr.210/1999 (PL-x 319/2021). 

6.     Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 

321/2021). 
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7.     Proiect de Lege pentru completarea art.221 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 

privind regimul drumurilor şi pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul (PL-x 324/2021). 

8.        Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii 

şi a Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (PLx  325/2021). 

9.       Proiect de Lege pentru declararea lui Ion C. Brătianu ca "Erou Naţional " (PLx 

326/2021). 

10.   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. 

 La lucrările comisiei au participat de la Ministerul Culturii pentru punctul 9 de pe 

ordinea de zi, dl András István Demeter - Secretar de stat,  însoțit de dl Corneliu Frimu - 

consilier în cadrul aceleiași instituții. Secretarul de stat a spus că instituția pe care o reprezintă nu 

susține avizarea proiectului de lege de la punctul 9. 

 

La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 1, a luat cuvântul dl deputat Dragoş-

Cătălin Teniţă, care a susținut punctul critic de vedere al Consiliului Economic și Social, în 

sensul că  prin abrogarea în integralitate a Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea 

si finanțarea rezidențiatului, care constituie reglementarea primară în materia rezidențiatului, 

inițiatorii nu oferă nicio soluție legislativă privind modul în care va fi organizat rezidențiatul 

odată ce acesta este mutat în sfera de competență de la Ministerul Sănătății la Ministerul 

Educației. La această opinie s-a raliat și dl deputat Cristian-Paul Ichim. În finalul dezbaterilor 

asupra acestui punct, propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată negativ, cu majoritate 

de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi, cu 

recomandarea ca - la întocmirea raportului de către comisia sesizată în fond - să se aibă-n vedere 

analiza sintagmei “satisface serviciul militar obligatoriu”, ținându-se seama că-n România acesta 

a fost suspendat. 

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

Proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 8 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi.  

La proiectul de lege de la punctul 9, membrii comisiei au acordat un aviz negativ, cu 

majoritate de voturi, considerând că acesta are un caracter pur declarativ și nu întrunește 

cerințele Legii nr.24/2000 privind elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 

ulterioare. 

La punctul 10, membrii comisiei au fost informați despre începerea programului de 

internship la nivelul comisiei cu 2 studenți, care au fost selectați din numărul inițial de studenți 

care au aplicat în acest sens. 

 

 

 

 

                                                  Președinte 

 

                                    deputat Ibram Iusein 

 

 

    

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 
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