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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 
 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
  

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 16 martie 2021 
 
 

Pe data de 16 martie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale având pe ordinea de zi: 

1. Proiectul Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini 

responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului (PLx 440/2019). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.54 din Legea nr.304/2004 

privind organizarea judiciară (PLx 6/2021). 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale 

(PLx 79/2021). 

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

(PLx 80/2021). 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind 

unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, 

structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în 

contextul pandemiei COVID 19 (PLx 114/2021). 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea 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 sănătăţii (PLx 117/2021). 
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7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ (PLx 120/2021). 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2021 pentru 

completarea art.252 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum 

şi a altor acte normative (PLx 121/2021). 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 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 sănătăţii (PLx 122/2021). 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2021 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

(PLx 123/2021). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 25 deputaţi din numărul total de 25. 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-Olivia Morar, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Mircea Roşca, Sas Lóránt-Zoltan, Ionel 

Stancu,  Elena Stoica, Dan Tanasă, Eugen Terente și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

  

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

desfășurat atât cu prezența fizică, cât și on-line.   

 

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. 

 

Proiect de Lege de la punctul 1 a fost amânat pentru o săptămână. 

La dezbaterea asupra  punctului 2 de pe ordinea de zi, a luat cuvântul, din partea 

Ministerului Justiției, dl Secretar de stat pentru relația cu Parlamentul - Ovidiu Mircea Ursuța-
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Dărăban, care a relevat că sistemul judiciar, la personalul și imobilele actuale, nu permite încă 

judecarea în complet de trei judecători a apelurilor. 

A intervenit în dezbaterile asupra acestui punct și ini țiatoarea propunerii legislative, dna 

deputată Diana-Olivia Morar - care a spus că schimbările propuse la legea de bază sunt justificate 

de situația resurselor umane din sistemul judiciar, schemele de personal nepermițând - la acest 

moment - configurarea completurilor de trei judecători în apel și că aplicarea legii, în forma sa 

inițială, ar afecta organizarea și funcționarea instanțelor de judecată și, implicit, actul de justiție.  

Totodata, soluționarea apelurilor în complet de trei judecători ar determina creșterea 

numărului de cauze în care fiecare judecător ar urma să participe, aceasta determinând creșterea 

volumului de activitate al fiecărui judecător de la tribunale și curți de apel. 

În finalul dezbaterii asupra acestui punct, membrii comisiei au hotărât să dea un aviz 

favorabil inițiativei legislative, cu majoritate de voturi.  

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

Propunerea legislativă de la punctul 4 a primit un aviz 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 favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 a primit un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

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

Proiectul de lege de la punctul 9 a primit un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

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

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 
Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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