
 

1 

 

 

                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

         PROCESUL VERBAL 

 

al şedinţei comisiei din data de 16 noiembrie 2021 

 
Pe data de 16 noiembrie 2021, 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. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2021 

pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în 

contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia 

epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx 551/2021). 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2021 

privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul 

pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii" (PLx 552/2021). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2021 

pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul 

protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (PLx 554/2021). 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2021 

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

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (PLx 555/2021). 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2021 

privind modificarea şi completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului 

medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19 (PLx 556/2021). 
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6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii (PLx 557/2021). 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din 

România în anul 2021 (PLx 559/2021). 

8. Diverse. 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 24 deputaţi din numărul total de 24. 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,  

Eugen Bejinariu, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, , 

Cristian-Paul Ichim, Diana-Olivia Morar, Ludovic Orban, 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. 

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

 

La lucrările comisiei a participat din partea Guvernului - pentru punctul 3 de pe ordinea de 

zi – dna Florica Cherecheş - Secretar de stat, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.  

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

La dezbaterea asupra proiectului de lege de la punctul 3 a luat cuvântul dna Florica 

Cherecheş - preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, 

Copii şi Adopţii. Domnia sa a declarat că forma de la Senat trebuie amendată, pe baza 

amendamentelor pregătite de Autoritatea pe care o conduce, pentru ca reforma sistemului de 

protecție a persoanelor cu dizabilități, prin transformarea centrelor cu peste 50 de persoane în 

îngrijire în centre familiale, până în 2024, să nu afecteze fondurile alocate îngrijirii acestor 

persoane. După această perioadă, pentru care Autoritatea a redus penalitățile – prin reducerea de 

fonduri alocate centrelor, aplicarea prevederilor ordonanței de urgență în discuție va permite 

chiar penalizarea cu 100% - la alocarea de fonduri de la bugetul de stat a centrelor pentru 

persoane cu dizabilităţi care nu se reformează. 

În finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil cu 

majoritate de voturi. 
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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 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 fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

La punctul 8 - Diverse,  membrii comisiei au discutat despre petițiile venite la comisie și 

soluționarea acestora. 

 

 

                                   Președinte 

 

                                    deputat Ibram Iusein 

 

    

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 

 


