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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 
 
 

 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 20 aprilie 2021 
 
 
 

Pe data de 20 aprilie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale s-a desfășurat în sistem mixt și a avut  pe ordinea de zi: 

1.  Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ (PL-x 124/2021).  

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor şi Legii 304/2004 privind organizarea judiciară (PLx 

125/2021). 

3.        Propunere legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul 

muncii (PLx 147/2020). 

4.         Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2021 

privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 

pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PLx 151/2021). 

 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 26 deputaţi din numărul total de 25. Astfel, au fost 

prezenţi următorii: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Dragoş-Cătălin Teniţă, Simona-Maya 

Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Mirela Elena Adomnicăi, Alexandru-Ioan Andrei, Eugen 
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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. 

La lucrările comisiei a participat de la Ministerul Justiției, pentru punctul 2 de pe ordinea de 

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

Bianca Dumbravă - consilier juridic în cadrul aceleiași instituții. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost amânată pentru 2 săptămâni, cu votul unanim al 

membrilor comisiei, la propunerea dlui deputat Ilie-Alin Coleşa, pentru ca acesta să poată depune 

amendamente în care să introducă observațiile de fond ale Consiliului Legislativ, asupra inițiativei 

în dezbatere. 

Și propunerea legislativă de la punctul 2 a fost amânată pentru 2 săptămâni, cu unanimitate de 

voturi, pentru lipsa avizului Consiliului Suprem al Magistraturii și punctului de vedere al 

Guvernului. 

Pentru propunerea legislativă de la punctul 3, deputații au decis - cu majoritate de voturi – 

acordarea unui  aviz favorabil. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

 

 

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 
Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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