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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 3 iunie 2021 
 

 

Pe data de 3 iunie 2021, 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 modificarea şi completarea legii Educaţiei 

Naţionale nr.1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 144/2021).  

2.    Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 149/2021).  

3.            Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru 

victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă 

de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea 

Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004 (PL-x 192/2021). 

4.          Proiect de Lege privind declararea municipiului Calafat "Oraş al Independenţei" 

(PL-x 194/2021). 

5.        Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.81/2018 privind 

reglementarea activităţii de telemuncă (PL-x 195/2021). 

6.            Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal şi modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 

197/2021). 

7.        Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul Penal (PL-x 198/2021). 

8.         Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
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dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate 

ori constituite în prizonieri (PL-x 199/2021). 

9.          Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx 156/2021). 

10.         Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 157/2021). 

11.           Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale 1/2011 (PLx 158/2021). 

12.           Propunere legislativă pentru completarea art.94 la Legea educaţiei naţionale 

nr.1 din 5 ianuarie 2011  (PLx 159/2021). 

13.          Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx 160/2021). 

14.           Propunere legislativă pentru modificarea art.202 alin. (1) lit.b) din Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (PLx 172/2021). 

15.          Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.26/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor  (PLx 

201/2021). 

16.         Proiect de Lege pentru asigurarea unei alimentaţii sănătoase în unităţile de 

învăţământ antepreşcolar şi preşcolar de stat, particulare şi confesionale, autorizate sau 

acreditate (PLx 203/2021). 

17.         Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, 

republicată   (PLx 204/2021). 

18.          Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.32/2021 pentru completarea art.6 din Legea nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Institutului Cultural Român  (PLx 205/2021). 

19.           Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ 

şi pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor 

financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare  (PLx 219/2021). 

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-
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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. 

Au participat, în calitate de invitați, domnul Liviu Brătescu - Secretar de stat la 

Ministerul Culturii și domnul Corneliu Frimu, consilier la aceeași instituție - pentru punctul 4 

al ordinii de zi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi 

La propunerea legislativă de la punctul 2, membrii comisiei au decis, cu majoritate de 

voturi, acordarea.unui aviz favorabil. 

La proiectul de lege de la punctul 3 a fost formulat un amendament de către dl deputat 

Dragoş-Cătălin Teniţă. Amendamentul - care a fost adoptat cu majoritate de voturi și însușit 

apoi de toți membrii comisiei - se referea la eliminarea din textul inițial al proiectului a 

alineatului ce prevedea ca “persoanele care sunt dovedite că, în perioada 1945-1989, au 

deținut cel puțin o demnitate sau o funcție de conducere în cadrul organelor de conducere la 

nivel local, regional sau național, ale gărzilor patriotice” să nu beneficieze de dispozițiile 

Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta 

muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească 

anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 nr.341/2004. Motivația pentru 

introducerea acestui amendament a fost că s-ar încălca dreptul persoanelor care au făcut parte 

din structurile armatei și care au exercitat funcții de conducere în cadrul gărzilor patriotice la 

nivel local și central, aceștia fiind numiți în funcțiile respective de statul comunist.   

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de lege de la punctul 3 a fost 

avizat favorabil cu majoritate de voturi, cu un amendament admis. 

La proiectul de lege de la punctul 4 a luat cuvântul Liviu Brătescu -  Secretar de stat la 

Ministerul Culturii, care a afirmat că instituția pe care o reprezintă susține avizarea inițiativei 

legislative respective și a subliniat, în acest sens, că proiectul de lege recunoaște rolul orașului 

Calafat în dobândirea independenței de stat, în urma războiului de la 1877. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de lege de la punctul 4, a  primit 

un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

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

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

Propunerea legislativă de la punctul 7 a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 8 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.  

La proiectul de lege de la punctul 9, a luat cuvântul dl deputat Gál Károly, care a 

afirmat că este just ca primarii, între alte categorii profesionale, să fie recompensați printr-o 
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pensie de serviciu, avându-se în vedere incompatibilitățile funcției. O opinie contrară a 

formulat dl deputat Ilie-Alin Coleşa, care a declarat raționamentul respectiv este neadecvat, 

persoanele respective urmând să aleagă să candideze pentru acele funcții sau profesii ce le pot 

asigura o pensie mai mare. De aceeași părere a fost și dl dl deputat Dragoş-Cătălin Teniţă. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, propunerea legislativă de la punctul 9 a fost 

avizată negativ, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 10 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 11 a primit un aviz negativ. 

Propunerea legislativă de la punctul 12 a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 13 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 14 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 15 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 16 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 17 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 18 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 19 a primit aviz favorabil, cu majoritate de voturi.  

 

 

 

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 
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