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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 10 februarie 2021 
 

Pe data de 10 februarie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

Camerei Deputaţilor. 

Comisia a avut următoarea ordine de zi:  

1.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Gunernului nr.215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia 

alcătuirii completurilor de judecată în apel (PL-x 2/2021).  

2.  Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei 

în contextul pandemiei de COVID-19 (PL-X 3/2021). 

3.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari (PL-x 4/2021). 

4.      Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 8/2021). 

5.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanţa de 
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urgenţă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea 

unor campanii de informare publică în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 (PL-x 

10/2021). 

6.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.170/2020 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de 

încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 (PL-x 

11/2021). 

7.     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor 

financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea 

copiilor în practicarea sportului de performanţă (PL-x 16/2021). 

8.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru 

asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului 

naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului 

Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de 

asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 19/2021). 

9.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 
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de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale (PLx 20/2021). 

10.      Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru 

părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau 

suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a 

copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie 

antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 

precum şi a art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 

privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii 

ocupării forţei de muncă (PLx 22/2021). 

11.     Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de 

alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul 

unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de 

Conturi (PLx 23/2021). 

12.     Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru 

asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic 

generat de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea art.11 din 

Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx 25/2021). 
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13.      Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de 

fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de 

prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 

2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-

CoV-2 (PLx 26/2021). 

14.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare 

pentru exercitarea funcţiei de conducător al compartimentului 

financiar contabil din administraţia publică centrală (PLx 27/2021). 

15.     Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a 

condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de către 

autorităţile administraţiei publice locale (PLx 27/2021). 

16.     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind 

depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi 

fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul 

comerţului (PLx 30/2021). 

17.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit.a) 

a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de 

telemuncă (PLx 31/2021). 
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18.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 35/2021). 

19.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenţei 

medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 (PLx 36/2021). 

20.     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru 

părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau 

suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a 

copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie 

antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 

(PLx 37/2021). 

21.     Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării terenurilor agricole situate în extravilan (PLx 39/2021). 

22.     Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a 

Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului 

de intrare şi şedere pe teritoriul României (PLx 40/2021). 

23.          Diverse.       
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La şedinţa comisiei au fost prezenţi un număr de 22 deputaţi din 

numărul total de 22. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Dragoş-Cătălin Teniţă, Oana Murariu, 

Daniel-Florin Ghiţă, Simona-Maya Teodoroiu, Eugen Bejinariu, Ilie-

Alin Coleşa, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Jaro Norbert Marşalic, 

Elena Stoica, Daniel-Codruţ Blaga, Dan Tanasă, Mirela Elena 

Adomnicăi, Alexandru-Ioan Andrei, Romulus-Marius Damian, Eliza-

Mădălina Peţa-Ştefănescu, Mircea Roşca, Eugen Terente, Laura-

Cătălina Vicol-Ciorbă și Kulcsár-Terza József-György. 

 

Prin votul majorității membrilor prezenți, s-a decis amânarea 

dezbaterii inițiativelor legislative de pe ordinea de zi, pentru ședința 

comisiei din 11 februarie. 

  La punctul “Diverse”, deputații prezenți au stabilit - pe baza 

opțiunilor exprimate în ședință - componența subcomisiilor care 

urmează să-și desfășoare activitatea în cadrul comisiei, respectiv: 

Subcomisia pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor 

în stare privativă de libertate, Subcomisia pentru problemelor 

romilor, Subcomisia pentru minoritatea maghiară și Subcomisia 

pentru societatea civilă. Primele trei au funcționat și în legislatura 

precedentă, iar înființarea ultimei a fost propusă de dl deputat Dragoş-

Cătălin Teniţă. 

Deputații care au ales să facă parte din Subcomisia pentru 

monitorizarea respectării drepturilor persoanelor în stare privativă 

de libertate au fost următorii: dl deputat Eugen Bejinariu - președinte 

al subcomisiei, dl deputat Cătălin-Zamfir Manea - membru, dl deputat 
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Daniel-Codruţ Blaga - membru și dl deputat Kulcsár-Terza József-

György - membru. 

Din Subcomisia pentru problemelor romilor urmează să facă 

parte, potrivit opțiunilor exprimate, următorii: dl deputat Cătălin-

Zamfir Manea - președinte al subcomisiei, dl deputat Eugen Bejinariu 

- vicepreședinte al subcomisiei, dl deputat Dragoş-Cătălin Teniţă - 

membru, dl deputat Kulcsár-Terza József-György - membru, iar dl 

deputat Gál Károly - membru. 

Subcomisia pentru minoritatea maghiară va avea următoarea 

componență: dl deputat Kulcsár-Terza József-György - președinte al 

subcomisiei, dl deputat Gál Károly - membru, dna deputat Elena 

Stoica - membru și dl deputat Daniel-Codruţ Blaga - membru. 

Pentru Subcomisia pentru societatea civilă, componența urmează 

a fi definitivată în proximele ședințe ale comisiei, dl deputat Dragoş-

Cătălin Teniţă fiind președintele acesteia. 

 

                                                 Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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