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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

                                       SINTEZA 

           şedinţei comisiei din data de 3 noiembrie 2021 

 

 

    Pe data de 3 noiembrie, 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 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor 

electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice (PL-

x 428/2021).   

2. Propunere legislativă privind modificarea art.131 şi 132 din Legea nr.304/2004 privind organizarea 

judiciară (PL-x 381/2021).   

3. Propunere legislativă pentru completarea art.61 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii Constituţionale (PL-x 382/2021).  

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2007 

privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în 

vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie 

Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (PL-x 505/2021). 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de 

facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, 

investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni (PL-x 508/2021). 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2021 privind echivalarea 

funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor (PL-x 512/2021). 

7. Proiect de Lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport  (PL-x 514/2021). 
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8. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român (PL-x 515/2021). 

9. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea 

evaziunii fiscale (PL-x 517/2021). 

10. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 26 mai ca "Ziua Naţională a Alegătorului" (PLx 

518/2021). 

11 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 

şi ale Legii nr.169/1997 (PLx 520/2021). 

12.  Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor (PLx 521/2021). 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PLx 

523/2021). 

14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România" (PLx 524/2021). 

15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică (PLx 525/2021). 

16.  Propunere legislativă pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze pentru consumatorii 

casnici (PLx 526/2021). 

17. Proiect de Lege pentru declararea zilei de 3 mai ca zi de sărbătoare naţională pentru recunoaşterea 

meritelor fruntaşilor români de la Blaj din 1848 (PLx 528/2021). 

18. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 195 din 12 decembrie 

2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial nr.670 din 3 august 2006, cu 

modificările şi completările ulterioare (PLx 529/2021). 

19. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor şi a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (PLx 530/2021). 

20.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 

1991 (PLx 531/2021). 

21. Proiect de Lege privind completarea Codului de Procedură Civilă (PLx 532/2021). 

22. Proiect de Lege pentru instituirea anului 2022 - "Anul Smaranda Brăescu" (PLx 533/2021). 

23. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul Penal (PLx 534/2021). 

24. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor (PLx 

535/2021). 

25. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții 

evreiești (2021-2030) - E26/2021 – COM (2021)615 (9/E). 

26. Diverse.    
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      La şedinţă au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale, un număr de 26 deputaţi din numărul total de 26. Astfel, au fost prezenţi 

următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Simona-Maya Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, 

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, Kulcsár-Terza 

József-György, 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. 

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

     Proiectul de lege de la punctul 1 a primit aviz favorabil, cu majoritate. 

     Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

     Propunerea legislativă de la punctul 3 a  primit aviz 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 favoarbil, cu majoritate de voturi.  

     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. 

     La proiectul de lege de la punctul 9, membrii comisiei au acordat un aviz negativ, cu majoritate de 

voturi. 

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

     La proiectul de lege de la punctul 11, membrii comisiei a acordat un aviz negativ, cu majoritate de 

voturi 

      Proiectul de lege de la punctul 12 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi.  

      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 negativ, cu majoritate de voturi.  

        Proiectul de lege de la punctul 15 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi.  

        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 favorabil, cu majoritate de voturi.  

        Proiectul de lege de la punctul 18 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi.  

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

         Proiectul de lege de la punctul 20 a fost avizat  negativ, cu majoritate de voturi. 

         Proiectul de lege de la punctul 21 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi. 

         Proiectul de lege de la punctul 22 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

         Proiectul de lege de la punctul 23 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

         Proiectul de lege de la punctul 24 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

         La punctul 25, membrii comisiei au votat pentru un proiect de opinie favorabil Comunicării 

Comisiei Europene. 
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       La ședință au participat, în calitate de invitați, dl Marius Săceanu, director la Autoritatea Naţională 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), dl Demeter Andras, secretar de stat în 

Ministerul Culturii și dl Mihai Pașca, secretar de stat în Ministerul Justiției. 

      La punctul 26-Diverse, în urma votului membrilor comisiei, domnul deputat Alin-Ilie Coleșa, din 

partea Grupului parlamentar al AUR, a fost votat ca președinte al Subcomisiei pentru drepturile copilului, dl 

Cătălin Manea Zamfir, din partea Grupului Minorităților Naționale, a fost votat  ca vicepreședinte și  dl deputat 

Cristian-Paul Ichim, din partea Grupului parlamentar al USR, a fost votat ca membru. 

      

 

 Preşedinte 

                                                      deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar dr. Marcela Monica Stoica 

 

  

 


