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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 23 februarie 2021 
 
 

Pe data de 23 februarie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor care a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.60 din 23 septembrie 

1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice (PL-x 57/2021).  

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 (republicată) 

privind locuinţele (PLx 70/2021). 

3.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.154,182, 210, 211 şi 213 din 

Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (PLx 77/2021). 

4.     Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2020 

privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanţa 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 sociale de sănătate, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale şi pentru reglementarea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia răspândirii infecţiilor determinate de virusul SARS-

CoV-2 (PLx 81/2021). 

 

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, Kulcsár-Terza József-György, Eugen Bejinariu, Ilie-Alin 

Coleşa, Dan Tanasă, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Jaro Norbert Marşalic, Elena Stoica, Simona-

Maya Teodoroiu, Mirela Elena Adomnicăi, Alexandru-Ioan Andrei, Romulus-Marius Damian, 
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Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Mircea Roşca, Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă și Daniel-Codruţ 

Blaga. Dl deputat Eugen Terente a fost înlocuit cu mandat de dl deputat Marius-Andrei Miftode. 

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

desfășurat atât cu prezența fizică, cât și on-line. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1 a participat dl Petre-Florin Manole, fost 

deputat, inițiatorul acestuia în legislatura anterioară, împreună cu mai mulți parlamentari din PSD, 

PNL și USR. 

  

La începutul dezbaterilor asupra acestui punctului 1 de pe ordinea de zi, a luat cuvântul dl 

Petre-Florin Manole, care a relevat că s-a consultat - la elaborarea inițiativei sale legislative - cu 

toate structurile de natură să asigure desfășurarea adunărilor publice, în condiții pașnice și de 

respectare a ordinii publice, inclusiv cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și 

Inspectoratul General al Poliției Române, precum și cu primăriile. 

A intervenit în dezbaterile asupra acestui punct și dl deputat Dan Tanasă - care a spus că 

trebuie menținută prevederea din Legea nr.60/1991, ce stipulează că autoritățile de ordine publică și 

primăriile trebuie notificate în toate cazurile de organizare a adunărilor publice. 

Față de acestea, inițiatorul proiectului de lege - dl Petre-Florin Manole – a precizat că 

intenția sa și a celorlalți coautori a fost de a relaxa legea de bază, care este din 1991 și nu mai 

corespunde realităților actuale, în condițiile în care există numeroase cazuri  de adunări publice 

spontane, la care mobilizarea se face cu puțin timp înainte pe rețelele de socializare, mai ales în 

contextul în care multe instituții ale statului au transformat notificarea organizatorilor - pentru 

adunările publice care ar urma să aibă loc - în autorizare sau aprobare din partea autorităților. 

Membrii comisiei au adoptat apoi - cu majoritate de voturi - un amendament venit din partea 

dlui deputat Dragoş-Cătălin Teniţă care definea mai clar situațiile în care forțele de ordine pot apela 

la arme de foc, respectiv doar “asupra acelor persoane care pun în pericol viața sau integritatea fizică 

a celorlalți participanți sau a forțelor de ordine” și numai după repetarea ultimei somații și după 

semnalizarea luminoasă - prin tragerea unei rachete de semnalizare de culoare roșie. 

În continuarea lucrărilor, au fost respinse trei amendamente venite din partea membrilor 

comisiei. Astfel, primul amendament respins cu majoritate de voturi a fost formulat de dl deputat 

Dragoş-Cătălin Teniţă - care urmărea amnistierea tututror contravențiilor “rezultate din aplicarea art. 

26 alin.(1) lit.a), b), c), d) și f) (abrogate sau modificate) ale Legii nr.60/1991 privind organizarea și 

desfășurarea adunărilor publice, republicată, constatate începând cu data de 1 ianuarie 2017, care nu 

au fost anulate prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.” 
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A fost respins, de asemenea, cu majoritate de voturi, un amendament al dlui deputat Ilie-Alin 

Coleșa care introducea o completare la art.9 din OUG 31 din 2002, cu privire la adunările publice 

care sunt interzise,  amendament având următoarea formulare: “propagarea ideilor totalitare de 

natură fascistă, comunistă, rasistă, șovină sau ale oricăror organizații terorist-diversioniste, 

defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la ură națională sau religioasă, incitarea la discriminare, la 

violență publică și la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri.” Un alt amendament de 

redactare - aparținând tot dlui deputat Ilie-Alin Coleșa - a fost, de asemenea, respins, cu majoritate 

de voturi. 

În finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil - cu majoritate 

de voturi - într-o formă amendată, cu 1 amendament adoptat și 3 amendamente respinse. 

La proiectul de lege de la punctul 2,  membrii comisiei au hotărât să dea un aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 

La proiectul de lege de la punctul 3, dl deputat Dragoş-Cătălin Teniţă a propus adoptarea a 

11 amendamente - dintre care 9 amendamente erau de redactare, transpunând observațiile 

Consiliului Legislativ, iar alte 2 amendamente - la art.210 și la art.211 din Codul penal - erau de 

conținut și vizau majorarea pedepsei de la 10 ani la 20 de ani - pentru violul unei persoane adulte 

soldat cu moartea victimei, respectiv de la 15 la 25 de ani - pentru violul unui minor soldat cu 

decesul acestuia. Amendamentele  amintite au fost adoptate de către membrii comisiei, cu majoritate 

de voturi.  

A luat cuvântul la dezbaterile asupra acestui punct și dl deputat Dan Tanasă - care a subliniat 

că, din nefericire, România este în topul țărilor din Uniunea Europeană, în domeniul traficului de 

carne vie și a cerut ca membrii comisiei să ia în considerare inițierea unor modificări legislative de 

natură să reducă acest fenomen infracțional foarte dăunător tinerilor și societății. 

Față de acestea, dl deputat Cătălin-Zamfir Manea a solicitat ca - în viitoarea inițiativă a 

comisiei elaborată în acest scop - să se aibă în vedere introducerea de circumstanțe agravante, în 

cazul traficului de minori în scopul exploatării lor sexuale. 

În același sens, s-a pronunțat și dl deputat Jaro Norbert Marşalic care a cerut să se 

consemneze dorința manifestată în ședință de membrii comisiei de a se promova o propunere 

legislativă, care să înăsprească pedepsele vizând traficul de minori pentru exploatare sexuală. 

În finalul dezbaterilor la proiectul de lege de la punctul 3, membrii comisiei i-au acordat un 

aviz favorabil, cu majoritate de voturi, într-o formă amendată, cu cele 11 amendamente adoptate. 

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

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 
Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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