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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

                          SINTEZA 

şedinţei comisiei din data de 26 octombrie 2021 

 

    Pe data de 26 octombrie, 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 modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor 

electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice (PL-

x 428/2021).   

2.  Propunere legislativă pentru completarea O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 

344/2021).   

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2021 pentru 

modificarea art.5 pct.IV4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul 

minim garantat (PL-x 462/2021).  

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 464/2021). 

5. Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x 468/2021). 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x 

469/2021). 

7.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 

nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (PL-x 472/2021). 

8. Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri pentru acordarea drepturilor salariale 

personalului din echipele de proiecte finanţate din fonduri europene (PL-x 477/2021). 

9. Propunere legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii (PL-x 478/2021). 
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10.Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate (PLx 479/2021). 

11.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata 

personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul 

sănătății (PLx 480/2021). 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate        

(PLx 483/2021). 

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative 

în domeniul sănătăţii precum şi pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a 

răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 

(PLx 485/2021). 

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii (PLx 486/2021). 

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice (PLx 487/2021). 

16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea "Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului" (PLx 489/2021). 

17. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 492/2021). 

18. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă (PLx 

497/2021). 

19. Proiect de Lege pentru modifcarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 

498/2021). 

20. Diverse. 

                    La şedinţă au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, un număr de 26 deputaţi din numărul total de 26. Astfel, au fost 

prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, 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, Kulcsár-Terza József-György, Jaro Norbert Marşalic, Diana-Olivia Morar, Eliza-Mădălina 
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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. 

             Membrii Comisiei au hotărât amânarea cu o săptămână a propunerii legislative de la punctul 1. 

             Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit un aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

             Proiectul de lege de la punctul 3 a fost primit aviz favorabil, cu majoritate. 

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

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

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

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

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

             La propunerea legislativă de la punctul 9, membrii comisiei au acordat un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

            Proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

            La proiectul de lege de la punctul 11, membrii comisiei au acordat a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi 

            Proiectul de lege de la punctul 12 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.  

            Proiectul de lege de la punctul 13 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.  

            Proiectul de lege de la punctul 14 a fost avizat 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 favorabil, 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 fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.  

        La punctul 20-Diverse, domnul președinte al Comisiei, Iusein Ibram, a anunțat că Biroul Permanent 

a aprobat înființarea Subcomisiei pentru drepturile copilului. Domnul deputat Alin-Ilie Coleșa, din partea 

Grupului parlamentar al AUR, și-a exprimat dorința de a prelua președinția Subcomisiei, urmând ca într-o 

ședință viitoare, dacă vor mai fi solicitări în acest sens, să fie supuse votului Comisiei, în vederea desemnării 

conducerii acesteia.  

 

Preşedinte 

                                                    deputat Ibram Iusein 
 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar dr. Marcela Monica Stoica 
 


