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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 
 

 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 7 aprilie 2021 
 
 

Pe data de 7 aprilie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor care a avut următoarea ordine de zi: 

1.    Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, 

semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 (PL-x 131/2021).  

2.    Proiect de Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului 

nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 

la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 

noiembrie 1950 (PLx 132/2021). 

3.        Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românităţii Balcanice (PLx 45/2020). 

4.     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2021 pentru 

modifcarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr.82/1991  

(PLx 141/2021). 

5.    Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind acțiunea umanitară 

a UE: noi provocări, aceleași principii COM(2021)110. 

6.  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale 

COM(2021)102. 
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La şedinţă au fost prezenţi un număr de 26 deputaţi din numărul total de 25. 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.. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a primit un raport preliminar de adoptare cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a primit un raport preliminar de adoptare cu majoritate de 

voturi. 

Pentru proiectul de lege de la punctul 3, deputații au decis - cu majoritate de voturi, dintre care 4 

abțineri - să propună plenului Camerei Deputaților un raport suplimentar de adoptare, într-o formă 

amendată.   

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

Documentele europene de la punctele 5 și 6 - cu subiecte conexe legate de pandemie - au primit 

fiecare - prin votul membrilor comisiei - un proiect de opinie favorabil. 

 

 

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 
Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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