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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 30 martie 2021 
 
 

Pe data de 30 martie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale având pe ordinea de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2021 pentru 

modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata 

creanţelor salariale (PLx 133/2021). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 

(PLx 134/2021). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2021 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind 

unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, 

structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată 

în contextul pandemiei de COVID  (PLx 135/2021). 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2021 

pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în 

agricultură în anii 2021 şi 2022 (PLx 136/2021). 

5.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 

137/2021). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2021 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind 

regimul străinilor în România (PLx 138/2021). 

 

7. Diverse  
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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.  

 

A participat - din partea Guvernului - pentru punctul 4 al ordinii de zi dl Florin Beiu - 

consilier la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

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

Proiectul de lege de la punctul 2 a fost amânat pentru două săptămâni. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

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. 

La punctul 7 - „Diverse”, dl deputat Ilie-Alin Coleșa a susținut propunerea formulată în 

ședința precedentă de domnul deputat Dan Tanasă, pentru înființarea Subcomisiei pentru problemele 

românilor din județele Covasna, Harghita și Mureș.  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât să solicite acordul Biroului 

Permanent al Camerei Deputaţilor, în conformitate cu prevederile art.40 și art.47 lit.e) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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