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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 21 octombrie 2021 

 

    Pe data de 21 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. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului (PL-x 

461/2021).   

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (PL-x 329/2021).   

3. 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).  

4.  Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

(PL-x 429/2021). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 

430/2021). 

6.    Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în educaţie timpurie, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 432/2021). 

7.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei  (PL-x 433/2021). 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL-x 438/2021). 
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9.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  (PL-x 440/2021). 

10.  Proiect de Lege privind cooperarea judiciară dintre România şi Curtea Panală Internaţională (PLx 

441/2021). 

11.  Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 

(PLx 448/2021). 

12. Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000        

(PLx 450/2021). 

13. Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (PLx 451/2021). 

14. Proiect de Lege privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua Naţională a 

Supravieţuitorilor de Cancer (PLx 454/2021). 

15. Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (PLx 455/2021). 

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea anexei VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx 457/2021). 

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea anexei VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx 458/2021). 

18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin încurajarea natalităţii prin deduceri 

personale din venituri salariale (PLx 459/2021). 

19. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată (PLx 460/2021). 

20. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 

463/2021). 

21. Diverse. 

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

problemele minorităţilor naţionale, un număr de 20 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, Eugen Bejinariu, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius Damian, 

Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Cristian-Paul Ichim, Kulcsár-Terza József-György, Jaro Norbert 

Marşalic, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Ionel Stancu, Elena Stoica, Dan Tanasă, Eugen Terente și 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 
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                  Au absentat următorii deputați: Alexandru-Ioan Andrei, Maria-Gabriela Horga, Diana-Olivia 

Morar, Mircea Roşca, Cristina Agnes Vecerdi din Grupul parlamentar al PNL și Sas Lóránt-Zoltan din 

Grupul parlamentar al USR.  

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

              La propunerea legislativă de la punctul 1, a luat cuvântul - în calitate de inițiator - dl deputat 

Silviu Vexler. În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, propunerea legislativă a primit un raport preliminar 

de adoptare cu majoritate de voturi. 

             Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit un raport preliminar de adoptare, cu majoritate 

de voturi. 

             Proiectul de lege de la punctul 3 a fost amânat cu o săptămână. 

             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 negativ, cu majoritate de voturi. Dl Demeter 

Andras, secretar de stat în Ministerul Culturii a arătat că proiectul de lege are ca scop transpunerea în legislaţia 

naţională a Directivei (UE) 1808/2018 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de 

modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de 

lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media 

audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), având în vedere evoluţia realităţilor pieţei. De 

asemenea, proiectul vizează modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005, în scopul 

colectării unei contribuţii lunare de 3% din preţul operelor audiovizuale descărcate contra cost prin intermediul 

serviciilor de transmisii de date, inclusiv prin internet sau telefonie, precum şi al completării listei contribuţiilor 

la Fondul cinematografic cu o contribuţie de 4% din veniturile obţinute din tranzacţii unice sau sub formă de 

abonament, de către furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere, pentru vizionarea de opere 

audiovizuale prin intermediul serviciilor de transmisie de date prin internet sau telefonie 

             Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.  

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

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

             La proiectul de lege 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. Dl secretar de 

stat, Mihai Pașca a arătat că pentru obținerea alocației de stat pentru copii este necesară depunerea cererii de 

acordare a alocaţiei de stat pentru copii concomitent cu îndeplinirea procedurii de declarare a naşterii copilului. 

            La proiectul de lege de la punctul 11, membrii comisiei au acordat a primit un aviz negativ, 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.  
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            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 negativ, 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 negativ, cu majoritate de voturi.  

            Proiectul de lege de la punctul 19 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi.  

            Proiectul de lege de la punctul 20 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. Dl Aprodu 

Constantin, vicepreședinte al Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB),  

în calitate de invitat, a susținut adoptarea proiectului dat fiind că este necesară transpunerea dispoziţiilor art.3 

pct.2,5, pct.6 lit.(a), pct.9 şi pct.10 lit.(a) din Directiva (UE) 2019/2177 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate şi 

desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind pieţele 

instrumentelor financiare şi a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 

scopul spălării banilor sau finanţării terorismului. 

 

 

 

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar dr. Marcela Monica Stoica 

 

 


