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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 25 februarie 2021 
 
 

Pe data de 25 februarie 2021, a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale împreună cu Comisia omoloagă de la Senat 

având pe ordinea de zi dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 (PL-x 109 din 

2021), precum şi a amendamentelor depuse la cele 2 comisii, în vederea redactării avizului comun. 

 

La şedinţă au fost prezenţi - din partea comisiei - un număr de 22  deputaţi din numărul total 

de 22. 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, Cristian-Paul Ichim, Ilie-Alin 

Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Jaro Norbert Marşalic, Oana 

Murariu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Mircea Roşca, Elena Stoica, Dan Tanasă, Eugen 

Terente și  Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă.  

 

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

La lucrările celor două comisii au participat următorii invitați: de la Consiliul Naţional 

pentru Combaterea Discriminării, domnul președinte Asztalos Csaba Ferencz; de la Consiliul de 

monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, domnul 

vicepreşedinte Gheorghe Aștileanu şi domnul Constantin Birişi - director al Direcţiei Financiare 

din cadrul aceleiași instituții; iar de la Ministerul Finanţelor Publice - doamna consilier Claudia 
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Gheorghişor şi doamnele expert Dana Boian și Florentina Tănăsescu. Invitații au prezentat 

punctele de vedere ale instituțiilor reprezentate, iar invitatele din partea Ministerului Finanțelor au 

declarat că susțin forma inițială a proiectului de lege, fără amendamente. 

Parlamentarii prezenţi au făcut câteva observaţii pe marginea proiectului de lege şi au decis 

- cu majoritate de voturi - respingerea tuturor celor 17 amendamente depuse la Comisie.  

Pe ordonatorii principali de credite, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate 

de voturi, să acorde aviz favorabil pentru Anexa 3/17 – Ministerul Justiţiei; pentru Anexa 3/13- 

Secretariatul General al Guvernului; pentru Anexa 3/42 - Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării şi pentru Anexa 3/58 - Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.  

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021, în 

forma Guvernului şi cu 17 amendamente respinse. 

Amendamentele respinse au vizat suplimentarea cu anumite sume a ordonatorilor 

secundari din structura Secretariatului General al Guvernului și chiar a bugetului S.G.G., după 

cum urmează: 2 dintre acestea au fost destinate chiar suplimentării bugetului Secretariatului 

General al Guvernului, 11 amendamente au vizat suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat 

pentru Culte, din cadrul S.G.G., alte 3 amendamente au fost pentru alocarea de sume de la buget 

pentru art.7 al titlului 59 din cap.5001 al Anexei 3,13. - “Sprijinirea activității românilor de 

pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora”, din cadrul S.G.G., iar un amendament 

pentru suplimentarea bugetului Ministerului Justiției. 

 

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 
Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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