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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 
 

SINTEZA 

 

lucrărilor comisiei din datele de 13 și 14 decembrie 2021 

 

 
Pe data de 13 decembrie 2021, a avut loc şedinţa reunită a Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale și Comisia juridică, de disciplină și imunități din Camera 

Deputaţilor, care s-a desfășurat în sistem mixt, cu prezență fizică și on-line și a avut pe ordinea de 

zi dezbaterea pentru raport comun a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare (PLx 329/2021). 

La ședința comisiilor reunite, au participat – din partea Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale – un număr de 26 deputați din numărul total de 26. Astfel, 

au fost prezenți următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Dragoş-Cătălin Teniţă, 

Simona-Maya Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Kulcsár-Terza József-György, Mirela Elena 

Adomnicăi, Rodica-Luminiţa Barcari, Eugen Bejinariu, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius Damian, 

Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Cristian-Paul Ichim, Oana Murariu, Ludovic Orban, Eliza-

Mădălina Peţa-Ştefănescu, Mircea Roşca, Ionel Stancu, Elena Stoica, Ion Ștefan, Dan Tanasă, 

Antonel Tănase, Eugen Terente, Cristina Agnes Vecerdi și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii a avut ca obiect de reglementare modificarea art.23 

alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000, în sensul instituirii normei conform căreia, unul 

dintre membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării trebuie să fie un reprezentant 

al Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale. 
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În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii celor 

două Comisii au dezbătut propunerea legislativă, în şedinţa organizată în sistem mixt (fizic și online) 

din data de 13 decembrie 2021. 

În cadrul dezbaterilor, a luat cuvăntul unul dintre inițiatorii propunerii legislative - dl deputat 

Varujan Pambuccian, liderul Grupului parlamentar al Minorităţilor naţionale, care a explicat 

necesitatea  ca acest grup parlamentar să aibă un reprezentant al său în Consiliul Director al 

C.N.C.D. astfel: “Avem și noi niște mici probleme și anume: discriminării rasiale, cum ar fi cele 

legate de romi, de evrei, alte tipuri de discriminări etnice, cum au fost multe în toată perioada asta, 

legate de germani și atunci am crezut că e bine să avem totuși un reprezentant în C.N.C.D., care să 

poată să spună - în cunoștință de cauză - despre ce este vorba.” 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, 

de disciplină și imunități și membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor  naţionale au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 

un raport de adoptare pentru propunerea legislativă, cu două amendamente de tehnică legislativă și 

unul de fond. Prin acesta din urmă, la articolul 23, alineatul (2) din OG 137/2000, s-a mărit numărul 

de membri ai Colegiului director de la 9 la 11 membri, permițând astfel reprezentarea minorităților 

naționale în Colegiul director al CNCD, printr-un membru care să apere în deplină cunoștință de 

cauză drepturile, libertățile și valorile democratice ale minorităților naționale din România. De 

asemenea, s-a mai adăugat încă un membru, până la 11 membri, pentru a se putea asigura luarea 

deciziilor, prin evitarea parității de voturi. 

 

Pe data de 14 decembrie 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 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrelor de naşteri pe 

teritoriul României (PLx 570/2021) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum şi pentru 

modificarea şi completarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă (PLx 537/2021) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PLx 538/2021) 
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4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 privind 

stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative (PLx 574/2021) 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul 

Muncii (PLx 577/2021) 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea 

unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PLx 580/2021) 

7. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si pentru 

completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala (PLx 581/2021) 

8. Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte 

normative (PLx 583/2021) 

9.  Propunere legislativă privind modificarea şi completarea OUG 217/2000 cu modificările 

şi completările ulterioare (PLx 584/2021) 

10.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(PLx 585/2021) 

11. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind protecţia drepturilor 

persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice (PLx 

586/2021) 

12.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.64 din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 (PLx 587/2021) 

13.  Propunere legislativă privind declararea unor zile oficiale în România (PLx 588/2021) 

14.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor (PLx 589/2021) 

15.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul 

Fiscal (PLx 591/2021) 

16. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 

(PLx 593/2021) 

 

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, 

Rodica-Luminiţa Barcari, Eugen Bejinariu, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-

Elena Dinu, Gál Károly, Cristian-Paul Ichim, Oana Murariu, Ludovic Orban, Eliza-Mădălina Peţa-
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Ştefănescu, Mircea Roşca, Ionel Stancu, Elena Stoica, Ion Ştefan, Dan Tanasă, Antonel Tănase, 

Eugen Terente, Cristina Agnes Vecerdi și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

 

La lucrările comisiei a participat din partea Guvernului - pentru punctul 14 de pe ordinea de 

zi - dl George Cătălin Șerban, Secretar de stat la Ministerul Justiției. 

 

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

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată  negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea  legislativă  de la punctul 3 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi.  

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

Propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată  favorabil cu majoritate de voturi. 

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

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

Proiectul de lege de la punctul 8 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 9  a fost avizată  favorabil cu majoritate de voturi. 

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

Proiectul de lege de la punctul 11  a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

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

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

La dezbaterea asupra proiectului de lege de la punctul 14 a luat cuvântul dl George Cătălin 

Șerban, Secretar de stat la Ministerul Justiției, care a declarat că Guvernul susține adoptarea 

proiectului de lege în dezbatere și că acesta este în conformitate și cu jurisprudența CEDO. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, propunerea legislativă de la punctul 14 a fost 

avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 15  a fost avizată  favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 16  a fost avizată  negativ cu majoritate de voturi. 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


