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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 27 aprilie 2021 
 
 
Pe data de 27 aprilie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor s-a desfășurat în sistem mixt, cu prezență 

fizică și on-line, având următoarea ordine de zi: 

1.     Propunere legislativă privind completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind 

înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (PL-x 

126/2021).  

2.    Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 

iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 (PLx 

131/2021). 

3.        Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PLx 129/2021). 

4.      Proiect de Lege pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (PLx 

152/2021). 

5.        Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal (PL-x 153/2021). 

6.       Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune (PL-x 166/2021). 
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7.      Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere 

de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 167/2021). 

8. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 170/2021). 

 

 

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, 

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, Cristina Agnes Vecerdi și Laura-Cătălina 

Vicol-Ciorbă. 

La lucrările comisiei a participat de la Ministerul Justiției, pentru punctele 5 și 6 de pe 

ordinea de zi, Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul - dl Ovidiu Mircea Ursuța-Dărăban, 

însoțit de Bianca Dumbravă - consilier juridic în cadrul aceleiași instituții. 

A mai participat – în calitate de ințiator pentru punctele 6 și 7 – dl deputat Silviu Vexler. 

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

 

În deschiderea ședinței, dl deputat Ilie-Alin Coleşa a solicitat amânarea punctului 7, pentru a 

face amendamente care să integreze și observațiile Consiliului Legislativ, dar solicitarea aceasta a 

fost respinsă cu majoritate de voturi, 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a primit - cu majoritate de voturi - un raport preliminar 

de adoptare cu un amendament admis. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a fost amânat, întrucât lipsea traducerea originală a convenției. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost amânată cu o săptămână.  

Pentru proiectul de lege de la punctul 4 deputații au decis - cu majoritate de voturi – acordarea 

unui  aviz favorabil. 

La proiectul de lege de la punctul 5, a luat cuvântul dl Ovidiu Mircea Ursuța-Dărăban, care a 

afirmat că ministerul său și Guvernul susțin avizarea favorabilă, în vederea reducerii traficului de 

persoane, a traficului de minori și a pornografiei infantile. Membrii comisiei au decis apoi - cu 

majoritate de voturi - avizarea favorabilă.  
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La proiectul de lege de la punctul 6 a luat cuvântul, în calitate de inițiator, dl deputat Silviu 

Vexler care a spus că inițiativa legislativă vizează corelarea Legii nr.327/2006 cu ultima formă a 

Codului muncii, în legătură cu concediile acordate personalului din serviciile de probaţiune. 

Reprezentantul Ministerului Justiției a declarat - la rândul său - că și Guvernul susține promovarea 

proiectului în discuție. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de lege a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

La proiectul de lege de la punctul 7 a luat cuvântul, în calitate de inițiator, dl deputat Silviu 

Vexler care a evidențiat că acesta introduce indemnizația pentru copiii supraviețuitorilor 

Holocaustului, în mod similar cu prevederea existentă pentru descendenții persoanelor care au fost 

persecutate pe motive politice sau etnice. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, membrii comisiei au acordat - cu majoritate de 

voturi - un aviz favorabil.  

La propunerea legislativă de la punctul 8 a luat cuvântul, în calitate de inițiator, dl deputat 

Ibram Iusein, care a declarat că a dorit ca și cei care au locuit cel puțin 30 de ani în Tulcea să 

primească reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani, întrucât în oraș au funcționat și funcționează 2 

uzine mari poluatoare: FERAL S.A. ( Combinatul de feroaliaje), precum și ALUM  S.A  (cel mai 

mare producător de alumină calcinată din România). În finalul dezbaterilor, inițiativa a primit un aviz 

favorabil, cu majoritate de voturi. 

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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