
 

1 
 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 
 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
   

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 5 mai 2021 
 
 
Pe data de 5 mai 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor s-a desfășurat în sistem mixt, cu 

prezență fizică și on-line, având următoarea ordine de zi: 

1.        Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 

iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 

(PL-x 131/2021).  

2.         Propunere legislativă privind repatrierea Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni (PLx 

164/2021). 

3.         Propunere legislativă pentru completarea Art.138 şi a Art.178 din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ (PLx 124/2021). 

4.       Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor şi Legii 304/2004 privind organizarea judiciară  (PLx 

125/2021). 

5.         Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PL-x 129/2021). 

6.          Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri 

informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G (PL-x 

161/2021). 
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7.       Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal, precum şi pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a 

contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 

2001/413/JAI a Consiliului (PL-x 162/2021). 

8.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 169/2021). 

9.             Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind drepturile copilului  

COM(2021)142. 

 

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. 

Au participat, în calitate de invitați, domnul András István Demeter, Secretar de Stat-la 

Ministerul Culturii - pentru punctul 2 al ordinii de zi, domnul Ovidiu Mircea Ursuţa, Secretar de 

Stat la Ministerul Justiţiei - pentru punctele 1, 3, 4 și 7 ale ordinii de zi şi doamna deputat 

Natalia-Elena Intotero, iniţiatoarea proiectului de lege de la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

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

 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1 a luat cuvântul dl Ovidiu Mircea Ursuţa, 

Secretar de Stat la Ministerul Justiţiei, care a declarat că ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la 

Strasbourg la 24 iunie 2013, la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale este o obligație asumată de România, prin care se stabilește ca Înalta Curte de 

Casație și Justiție să ceară avizul C.E.D.O. - în cazul în care se constată că există cauze în care 

se aduce atingere drepturilor omului. 

În finalul dezbaterilor, membrii comisiei au votat - cu majoritate - pentru proiectul de lege 

de la punctul 1, un raport preliminar de adoptare, cu amendamente admise.  



 

 3

La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 2, a luat cuvântul dl András István 

Demeter, Secretar de Stat la Ministerul Culturii, care a declarat că Secretariatul de Stat pentru 

Culte a fost scos din subordinea Ministerului Culturii și că se impune eliminarea din textul 

inițial a sintagmei “Ministerul Culturii” și înlocuirea ei cu aceea de “Secretariatul de Stat pentru 

Culte”. Apoi dl deputat Ibram Iusein, președintele comisiei a solicitat să se amâne dezbaterea 

pentru ședința proximă a comisiei - la care să fie invitați atât reprezentanți ai Secretariatului de 

Stat pentru Culte, cât și ai Patriarhiei Române. Amânarea a fost votată în unanimitate.  

La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 3, a luat cuvântul dl deputat Ilie-Alin 

Coleşa, care a făcut un amendament la textul inițialal acesteia, prin care să se permită publicului 

sau persoanelor interesate să filmeze ședințele de consiliu local sau județean, în spiritul 

transparenței depline. Față de acest amendament, dl deputat Gál Károly și dl deputat Mircea 

Roşca au exprimat opinii contrare, considerând că trebuie respectat și dreptul la imaginea 

proprie a participanților la aceste ședințe, în condițiile în care ședințele respective sunt publice, 

chiar în conformitate cu legislația actuală. Supus la vot, amendamentul domnului deputat Ilie-

Alin Coleşa a fost respins cu majoritate de voturi. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, propunerea legislativă de la punctul 3 a fost 

avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost amânată pentru două săptămâni.  

La propunerea legislativă de la punctul 5 a luat cuvântul, în calitate de inițiator, dna 

deputat Natalia-Elena Intotero, care a declarat că a elaborat respectiva propunere legislativă 

pornind de la observația că - în mediul rural - există multe clădiri care aveau destinația de școli - 

ce au rămas fără elevi și cărora autoritățile locale ar dori să le dea o altă destinație, înainte ca 

acele edificii să se deprecieze, fără a mai aștepta avizul obligatoriu al Ministerului Educației. În 

plus, inițiativa prevede ca - în cazul în care ar reapărea copii de vârstă școlară în localitățile 

respective - clădirile să revină la destinația de instituții de învățământ. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, propunerea legislativă a fost avizată favorabil 

cu majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi, 1 vot 

contra și 1 abținere.  

Proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.  

În cadrul dezbaterilor asupra acestui punct a luat cuvântul dl Ovidiu Mircea Ursuţa, 

Secretar de Stat la Ministerul Justiţiei, care a spus că este vorba despre transpunerea în dreptul 

intern a unor acte normative europene de natură a contribui la combaterea fraudelor. 
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La propunerea legislativă de la punctul 8 a luat cuvântul, dl deputat Gál Károly care a 

evidențiat că este vorba de o modificare binevenită a legii salarizării ce vizează trecerea 

asistenţilor sociali pe acelaşi nivel de salarizare cu psihologii, această categorie fiind în ultimul 

timp neglijată. Apoi  inițiativa legislativă de la punctul 8 a fost avizată favorabil cu majoritate de 

voturi.  

Pentru documentul european de la pct. 9, membrii comisiei au decis adoptarea unui proiect 

de opinie favorabil. 

 

 

 

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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