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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 16 februarie 2021 
 
 

Pe data de 16 februarie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 

Deputaţilor care s-a desfășurat on-line. 

Comisia a avut următoarea ordine de zi:  

1.  Proiectul Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în 

privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a 

drepturilor omului (PL-X 440/2019).  

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.9/1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului 

(PL-X 70/2020).  

3.      Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 

din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente (PL-x 67/2021). 
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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.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru 

exercitarea funcţiei de conducător al compartimentului financiar contabil 

din administraţia publică centrală (PL-x 27/2021). 

6.       Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 42/2021). 

7.     Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19 (PL-x 47/2021). 

8.        Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 

din 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 

51/2021). 

9.      Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (PLx 

52/2021). 

10.     Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de 

noroc (PLx 54/2021). 

11.       Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea LEGII 

nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea 

adunărilor publice (PLx 57/2021). 
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12.      Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut 

calitatea de preşedinte al României (PLx 58/2021). 

13.      Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 62/2021). 

14.       Proiect de Lege pentru instituirea anului 2021 - "Anul Tudor 

Vladimirescu" şi declararea lui Tudor Vladimirescu şi a Ecaterinei 

Teodoroiu, drept eroi ai naţiunii române (PLx 65/2021). 

15.       Proiect de Lege pentru îngrijirea şi educarea timpurie a 

copiilor din familiile active (PLx 66/2021). 

16.    Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 

DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată 

cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri (PLx 68/2021). 

17.       Proiect de Lege pentru declararea zilei de 10 august drept Ziua 

naţională a demnităţii cetăţenilor români, a luptei împotriva corupţiei, 

abuzurilor şi injustiţiei (PLx 69/2021). 

18.         Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.114/1996 (republicată) privind locuinţele (PLx 70/2021). 

19.        Proiect de Lege privind participarea salariaţilor la profit, 

precum şi pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal (PLx 

72/2021). 

20.        Proiect de Lege privind participarea salariaţilor la profit, 

precum şi pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal (PLx 

73/2021). 
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21.        Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 şi pentru 

modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice   (PLx 75/2021). 

22.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.154,182, 

210, 211 şi 213 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (PLx 

77/2021). 

23.        Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative  (PLx 78/2021). 

24.       Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanţa 

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 de 

asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu 

privire la acordarea concediilor medicale şi pentru reglementarea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia răspândirii infecţiilor 

determinate de virusul SARS-CoV-2 (PLx 81/2021). 

25.     Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de 

protecţie socială adoptate în conextul răspândirii coronavirusului SARS-

CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei 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 82/2021). 
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26.      Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 

alin.(1) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu 

privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a 

unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii 

nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de 

Date Genetice Judiciare şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de 

punere în aplicare a prevederilor acesteia (PLx 85/2021). 

27.       Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece (PLx 87/2021). 

28.       Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic 

Creştin după Evanghelie ''Timotheus'' din Bucureşti  (PLx 89/2021). 

29.     Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen (PLx 92/2021). 

30.      Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.218/2020 pentru completarea Ordonanţei 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 93/2021). 

31.     Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială 
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după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-

2, precum şi pentru modificarea unor acte normative  (PLx 95/2021). 

32.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.214/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală şi pentru instituirea unor măsuri pentru derularea 

Programului naţional de dezvoltare locală etapa I (PLx 96/2021). 

33.        Diverse.       

 

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, Kulcsár-Terza József-György, Eugen Bejinariu, Ilie-

Alin Coleşa, Dan Tanasă, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Jaro Norbert 

Marşalic, Elena Stoica, Simona-Maya Teodoroiu, Mirela Elena 

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

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

Vicol-Ciorbă și Daniel-Codruţ Blaga.  

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele 

comisiei. 

 

Au participat, în calitate de invitaţi, domnul Victor Opaschi, Secretar 

de Stat în cadrul Secretariatului de stat pentru Culte - pentru punctul 28 al 

ordinii de zi, domnul Bogdan Claudiu Filip - Ambasador în Regatul 

Haşemit al Iordaniei, de la Ministerul Afacerilor Externe - pentru punctul 

29 al ordinii de zi, doamna Gheorghița Toma, şef serviciu în cadrul 

Ministerului Finanţelor - pentru punctul 19 al ordinii de zi, domnul Ovidiu 
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Ursuţa-Dărăban, Secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei - pentru 

punctul 6 al ordinii de zi şi domnii Constantin-Florin Mituleţ-Buică, 

Preşedinte la Autoritatea Electorală Permanentă şi domnul Zsombor 

Vajda, Vicepreşedinte la aceeeași instituție - pentru punctele 3 și 8 ale 

ordinii de zi.  

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost amânat două săptămâni.  

La propunerea legislativă de la punctul 2, pentru care comisia a fost 

sesizată în comun cu Comisia pentru constituționalitate, membrii comisiei 

au hotărât să adopte un raport preliminar de respingere, cu majoritate de 

voturi, respectiv 15 voturi pentru respingere și 3 voturi pentru adoptare. 

Pentru proiectul de lege de la punctul 3, membrii comisiei au decis să 

adopte un raport preliminar de respingere, cu majoritate de voturi, 

respectiv 17 voturi pentru respingere și 1 vot pentru. În cadrul dezbaterilor 

asupra acestui punct, a luat cuvântul și dl Constantin-Florin Mituleţ-Buică, 

Preşedintele Autorității Electorale Permanente, care a prezentat punctul de 

vedere al instituției pe care o conduce, potrivit căruia aceasta nu susține 

avizarea inițiativei legislative respective. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat negativ cu majoritate de 

voturi  

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat negativ cu majoritate de 

voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat negativ cu majoritate de 

voturi. A luat cuvântul, în cadrul dezbaterilor asupra acestui punct, domnul 

Ovidiu Ursuţa-Dărăban, Secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei, 

care a declarat că ministerul pe care-l reprezintă nu susține modificarea şi 

completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă prin 
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proiectul de lege în discuție, acesta având multe neclarități și formulări 

neconforme cu Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, după cum reiese și din avizul 

Consiliului Legislativ. 

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 negativ cu majoritate de 

voturi. În cadrul dezbaterilor asupra acestui punct, a luat cuvântul și dl 

Zsombor Vajda, Vicepreşedintele Autorității Electorale Permanente, care a 

afirmat că instituția pe care o reprezintă nu susține avizarea inițiativei 

legislative respective și a subliniat, în acest sens, că proiectul de lege a 

primit un aviz negativ de la Consiliul Legislativ.   

Proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat negativ cu majoritate 

de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 11 a fost amânat pentru şedinţa de 

săptămâna viitoare.  

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

de voturi, cu un amendament respins. Acest amendament - respins cu 

majoritate de voturi - a fost formulat de dl deputat Dragoş-Cătălin Teniţă și 

se referea la introducerea unei modificări în Legea nr.406/2001, în sensul 

exceptării de la drepturile acordate prin această lege foștilor președinți ai 

României, pentru aceia care “au ocupat o funcție de conducere în 

aparatul central de stat al Republicii Populare Române sau al Republicii 

Socialiste România sau al P.C.R. în perioada 1949-1989”.  
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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, cu un amendament admis.  

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 negativ cu majoritate 

de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 18 a fost amânat pentru şedinţa de 

săptămâna viitoare.  

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

de voturi. În cadrul dezbaterilor a luat cuvântul doamna Gheorghița Toma, 

şef serviciu în cadrul Ministerului Finanţelor, care a declarat că există - în 

legislația românească - alte forme pentru participarea salariaţilor la profit, 

cea prevăzută în proiectul de lege nefiind susținută de ministerul pe care-l 

reprezintă. 

La proiectul de lege de la punctul 20 privind participarea salariaţilor la 

profit, a luat cuvântul dl deputat Ibram Iusein, care a spus că proiectul de 

lege este neconstituțional, încălcînd dreptul la proprietatea privată - 

stipulat de Constituție. Apoi proiectul de lege a fost avizat negativ cu 

majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 21 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 22 a fost amânat pentru şedinţa de 

săptămâna viitoare.  
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Proiectul de lege de la punctul 23 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 24 a fost amânat pentru şedinţa de 

săptămâna viitoare.  

Proiectul de lege de la punctul 25 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 26 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 27 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi.  

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 28 a luat cuvântul dl 

Victor Opaschi, Secretar de Stat în cadrul Secretariatului de stat pentru 

Culte, care a făcut un scurt istoric al Cultului Creștin după Evanghelie, 

menționând că - potrivit recensământului din 2011, existau 42.494 de 

persoane aparținând cultului respectiv - și că există, în România, un număr 

de 671 de biserici ale cultului menționat. Referitor la proiectul de lege în 

discuție, dl Victor Opaschi a precizat că Institutul Teologic Creştin după 

Evanghelie ''Timotheus'' din Bucureşti a fost autorizat provizoriu, printr-o 

hotărâre de guvern, pe baza unui aviz din partea Agenției Române de 

Asigurare a Calității în Învățământul Superior, iar în 2018 a fost acreditat. 

Dl Secretar de stat și-a încheiat expozeul, afirmând că Secretariatul de Stat 

pentru Culte susține avizarea proiectului în discuție. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de lege de la 

punctul 28 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.  

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 29 a luat cuvântul dl 

domnul Bogdan Claudiu Filip - Ambasador în Regatul Haşemit al 

Iordaniei, de la Ministerul Afacerilor Externe, care susține prorogarea 
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termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.1/2020, respectiv, de la 31 martie 2021, la 31 august 2021, 

astfel încât să se ocupe locurile vacante din M.A.E., pentru asigurarea 

continuității activității diplomatice, iar asistența consulară a cetățenilor 

români să nu aibă de suferit. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de lege de la 

punctul 29 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 30 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 31 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 32 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi.  

La punctul 33, Diverse, câțiva dintre membrii comisiei au solicitat 

punerea în discuție a înființării de noi subcomisii parlamentare. Având însă 

în vedere că majoritatea membrilor comisiei au decis - prin vot - 

desfășurarea următoarelor ședințe prin participarea directă și nu online, dl 

deputat Ibram Iusein a propus ca aceste discuții să aibă loc în proxima 

ședință; membrii comisiei au acceptat în unanimitate respectiva propunere. 

 

       Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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