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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 11 februarie 2021 
 

Pe data de 11 februarie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 

Deputaţilor care s-a desfășurat on-line. 

Comisia a avut următoarea ordine de zi:  

 1.   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Gunernului nr.215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii 

completurilor de judecată în apel (PLx 2/2021).  

2.     Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei în 

contextul pandemiei de COVID-19 (PLx 3/2021).  

3.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari (PLx 4/2021).  

4.     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx 8/2021).  

5.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanţa de 
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urgenţă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor 

campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea COVID-19 (PLx 10/2021). 

6.     Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.170/2020 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de 

încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996 (PLx 

11/2021). 

7.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub 

formă de voucher, pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea 

sportului de performanţă (PLx 16/2021). 

8.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea 

resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de 

apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi 

unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială, 

în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx 19/2021). 

9.     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice 

în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
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sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 

acordarea concediilor medicale (PLx 20/2021). 

10.   Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în 

vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării 

activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile 

de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare 

a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art.6 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin 

destinate salariaţilor şi angajatorilor, în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 

pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (PLx 22/2021). 

11.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a 

concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii 

din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi (PLx 

23/2021).  

12.   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru 

asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat 

de pandemia de COVID-19 şi pentru modificarea art.11 din Legea 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 (PL-x 25/2021) 

13.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a 

activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021, în 

contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 (PLx 26/2021). 

14.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru 

exercitarea funcţiei de conducător al compartimentului financiar contabil 

din administraţia publică centrală (PLx 27/2021). 

15.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de 

constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile administraţiei 

publice locale (PLx 29/2021). 

16.   Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea 

unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a 

persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului  (PLx 30/2021). 

17.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit.a) a art.7 din 

Legea nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă (PLx 

31/2021). 

18.   Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (PLx 35/2021). 
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19.   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenţei 

medicale pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19  (PLx 36/2021). 

20.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în 

vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării 

activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile 

de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare 

a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx 37/2021). 

21.   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării 

terenurilor agricole situate în extravilan (PLx 39/2021). 

22.   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a 

Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 

Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe 

teritoriul României (PLx 40/2021). 

23.    Diverse 

 

La şedinţa comisiei au fost prezenţi un număr de 22 deputaţi din 

numărul total de 22. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Dragoş-Cătălin Teniţă, Oana Murariu, 

Daniel-Florin Ghiţă, Simona-Maya Teodoroiu, Eugen Bejinariu, Ilie-
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Alin Coleşa, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Jaro Norbert Marşalic, 

Elena Stoica, Daniel-Codruţ Blaga, Dan Tanasă, Mirela Elena 

Adomnicăi, Alexandru-Ioan Andrei, Romulus-Marius Damian, Eliza-

Mădălina Peţa-Ştefănescu, Mircea Roşca, Eugen Terente, Laura-

Cătălina Vicol-Ciorbă și Kulcsár-Terza József-György. 

Dna deputat Oana Murariu a fost înlocuită cu mandat de dna 

deputat Diana-Anda Buzoianu 

 

Au participat on-line la ședință din partea Guvernului, în calitate de 

invitați, domnul Marius Bălu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Apărării Naționale - pentru punctul 3 al ordinii de zi, domnul Mihail Cucu, 

consilier juridic, pentru punctul 1 al ordinii de zi, dna Ana Maria 

Bârlădeanu - consilier juridic și dna Melinda Stoica - jurist, ambele din 

cadrul Ministerului Justiției - pentru punctul 11 al ordinii de zi, precum și 

dl Decebal Ghinoiu - consilier juridic la Ministerului Justiției - pentru 

punctul 2 al ordinii de zi. 

A mai participat și dna Emilia Dimache, șef serviciu în cadrul 

Oficiului Național de Combatere și Prevenire a Spălării Banilor - pentru 

punctul 16 al ordinii de zi. 

 

La începutul ședinței, dl deputat Dragoş-Cătălin Teniţă a solicitat 

amânarea proiectelor de lege care conțin prevederi referitoare la concursuri 

pentru posturi în administrație, respectiv de la punctele 4 și 14 ale ordinii 

de zi. Solicitarea sa a fost însușită de membrii comisiei, cu majoritate de 

voturi, cele două proiecte de lege fiind amânate pentru proxima ședință a 

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

de voturi. În cadrul discuțiilor asupra acestui punct, a luat cuvântul și dl 

Mihail Cucu - consilier juridic, din partea Ministerului Justiției, care a 

prezentat motivele pentru care Guvernul a emis ordonanța de urgență prin 

care prorogă - până la data de 1 ianuarie 2023 - intrarea în vigoare a 

completurilor de 3 judecători în apel, arătând că volumul mare de încărcare 

al instanțelor de judecată și lipsa de resurse umane la nivelul judecătorilor, 

impun cu necesitate această măsură, astfel încât să se asigure un interval 

de timp rezonabil pentru pregătirea sistemului judiciar pentru aplicarea 

prevederilor legale referitoare la soluţionarea apelurilor în completuri 

formate din 3 judecători. 

În cadrul dezbaterii asupra proiectului de lege de la punctul 2 al 

ordinii de zi, a luat cuvântul dl Decebal Ghinoiu - consilier juridic la 

Ministerului Justiției - care a arătat că folosirea mijloacelor electronice 

pentru transmiterea documentelor, în instituțiile din domeniul justiției, este 

de natură să permită respectarea măsurilor sanitare impuse de pandemie.  

În finalul discuțiilor asurpra acestui punct, proiectul de lege a fost 

avizat favorabil, cu majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi a fost avizat 

favorabil, cu majoritate de voturi. În cadrul dezbaterii asupra acestui punct, 

a luat cuvântul și dl Marius Bălu - Secretar de stat la Ministerul Apărări 

Naționale, care a prezentat punctul de vedere al ministerului, potrivit 

căruia Guvernul susține avizarea inițiativei legislative respective, în 

condițiile în care este necesară stimularea materială a rezerviștilor 
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voluntari, pentru a suplini lipsa de cadre militare, creată în urma aderării 

României la N.A.T.O. și desființării serviciului militar obligatoriu. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost amânat, cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat negativ cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat negativ 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 favorabil cu majoritate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi. 

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

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi. În cadrul dezbaterilor asupra acestui punct, a intervenit și 

reprezentanta Ministerului Justiției, dna Melinda Stoica - jurist, care a 

prezentat motivul pentru care a fost emisă Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a 

concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii 

din sistemul justiţiei, respectiv evitarea blocării activității instanțelor de 

judecată și a parchetelor, din lipsa personalului necesar. 

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

de voturi. 



 

9 
 

Proiectul de lege de la punctul 13 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 14 a fost amânat, 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. A luat cuvântul - în cadrul discuțiilor asupra acestui punct - și 

dna Emilia Dimache, șef serviciu în cadrul Oficiului Național de 

Combatere și Prevenire a Spălării Banilor, care a justificat prelungirea 

termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina 

asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în 

registrul comerţului și a susținut necesitatea avizării actului normativ în 

dezbatere, arătând că măsurile sanitare impuse de pandemie au îngreunat 

depunerea declarațiilor privind beneficiarul real, conform art.62 din Legea 

nr.162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor 

comerciale nr. 31/1990. 

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 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 majoritate 

de voturi. 
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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. 

La punctul 23, Diverse, s-au pus în discuția membrilor comisiei și 

cele mai importante dintre petițiile venite la Comisie, urmând să se 

formuleze răspunsuri către petiționari și către instituțiile sesizate, conform 

competențelor în soluționarea petițiilor respective. 

   

 

 

                                                   Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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