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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 7 septembrie 2021 

 

Pe data de 7 septembrie, 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.       Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind 

educaţia naţională (PL-x 228/2021).   

2.       Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale 

(PL-x 229/2021).  

3             Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a 

României pentru UNESCO (PL-x 284/2021). 

4.       Proiect de Lege pentru modificarea art.29 alin.(11) şi (12) din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 286/2021). 

5.           Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 289/2021). 

6.         Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice (PL-x 290/2021). 

7.           Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (PL-x 291/2021). 

8.           Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele 

măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii 

nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi 

privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiin ţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PL-x 292/2021). 
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9.          Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 293/2021). 

10.        Proiect de Lege privind completarea art.109 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice (PLx 294/2021). 

11.          Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea "Legii nr.263 din 16 

decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice" (PLx 295/2021). 

12.      Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2021 

pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei 

juridice, prevăzut la art.56 alin.(4) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

(PLx 296/2021). 

13.       Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială în contextul 

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx 297/2021). 

14.         Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PLx 298/2021). 

15.        Proiect de Lege pentru modificarea art.671 alin (11) din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 (PLx 299/2021). 

16.         Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru recunoaşterea 

meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara 

teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui 

decedat (PLx 300/2021). 

17.         Propunere legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliţiei locale 

nr.155/2010. (PLx 303/2021). 

18.         Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie - Ziua naţională a înotului 

(PLx 305/2021). 

19.        Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2021 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti (PLx 308/2021). 

20.      Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul Thailandei 

privind transferarea persoanelor condamnate şi cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New 

York la 25 septembrie 2019 (PLx 312/2021). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 25 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, Mirela Elena Adomnicăi, Alexandru-Ioan Andrei, Eugen 
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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 absentat dl deputat Kulcsár-

Terza József-György, din Grupul parlamentar al UDMR: 

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

 

 La lucrările comisiei au participat de la Ministerul Justiției, pentru punctul 20 de pe 

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

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

Secretarul de stat a spus că instituția pe care o reprezintă susține avizarea proiectului de lege de la 

punctul 20. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 7 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 8, a luat cuvântul dl deputat Gál Károly, care 

a propus un amendament ce a fost adoptat cu majoritate de voturi. Amendamentul viza 

achiziționarea mai facilă de terenuri agricole de către primării, prin simplificarea procedurilor, 

pentru realizarea de investiții. Însă în finalul dezbaterilor asupra acestui punct, 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 favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

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

Propunerea legislativă de la punctul 11 a primit un aviz favorabil, cu majoritate de voturi 

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

Propunerea legislativă de la punctul 13 a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 14 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.  

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

Proiectul de lege de la punctul 16 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 17 a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.  
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Propunerea legislativă de la punctul 18 a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi.  

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

Proiectul de lege de la punctul 20 a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.  

 

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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