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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 9 noiembrie 2021 

 

 
Pe data de 9 noiembrie 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.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2021 privind 

reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (PL-x 540/2021).  

2.         Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2021 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 

Fondul pentru mediu (PL-x  541/2021). 

3.           Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2021 

privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul 

răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 (PL-x  542/2021). 

4         Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011 (PL-x  547/2021). 

5.               Diverse. 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 24 deputaţi din numărul total de 24. 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,  Eugen 
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Bejinariu, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Cristian-Paul 

Ichim, Diana-Olivia Morar, Ludovic Orban, 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. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele comisiei. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi. În cadrul 

dezbaterilor asupra acestui punct, a luat cuvântul dl deputat Gál Károly care a spus că elevii, 

având sub 18 ani, nu ar trebui să aibă dreptul de a face denunțuri împotriva profesorilor, putând 

folosi această posibilitate cu rea-credință. Și dl deputat Ilie-Alin Coleşa și-a exprimat părerea că 

legiferarea strângerii de fonduri de la elevi pentru școală ar putea pune presiune pe profesori și 

să dea naștere chiar la abuzuri, în cazul în care anumiți părinți ar face reclamații neîntemeiate 

împotriva unor profesori mai severi. 

La punctul 5, membrii comisiei au luat act de intenția membrilor Subcomisiei pentru 

monitorizarea respectării drepturilor persoanelor în stare privativă de libertate de a efectua 

vizite de control parlamentar la penitenciarele Jilava și Rahova, în cursul săptâmânii următoare. 

 

 

 

                                    Președinte 

 

                                    deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

    

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


