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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 3 iunie 2021 
 

 

Pe data de 30 iunie 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.50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  (PL-x 

280/2021).  

2.      Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale (PL-x 

281/2021).  

3.                Diverse. 

 

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. 
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La lucrările comisiei au participat de la Asociația Elevilor din Constanța, pentru punctul 

1 de pe ordinea de zi, dra Ariana Dudună - președinta asociației, însoțită de dl Panaiotis 

Costea - vicepreședinte la aceeași organizație. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil, cu  unanimitate de voturi și 1 

amendament admis, care a fost adoptat, de asemenea, cu unanimitate de voturi. 

Amendamentul respectiv a fost formulat de dl deputat Ibram Iusein și a vizat “indexarea cu 

prețul combustibilului” a sumelor acordate de stat pentru transportul elevilor la școală. 

A luat cuvântul apoi și președinta Asociația Elevilor din Constanța, care a spus că prin 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2021 se 

introduc modificări la decontarea transportului de către elevi, care intră-n conflict cu 

prevederile din legea de bază, acelea nefiind abrogate și există astfel riscul blocării activității 

de transport menționate. În plus, a mai adăugat dra Ariana Dudună, nu s-a prevăzut alocarea 

de bani de la bugetul pe anul în curs către consiliile județene, pentru transportul elevilor. 

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

 La punctul 3 - Diverse - dl deputat Dragoş-Cătălin Teniţă a preluat solicitarea adresată 

membrilor comisiei de către dl deputat Marius-Andrei Miftode pentru înființarea unei 

Subcomisii pentru drepturile copilului. Membrii comisiei au hotărât să solicite aprobarea 

Biroului Permanent al Camerei Deputaților în acest sens. 

 

 

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 
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