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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 
 

 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 11 mai 2021 
 
 

Pe data de 11 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 adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a 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 (PLx 132/2021)  

2. Propunere legislativă privind repatrierea Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni (Plx 164/2021)  

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române 

din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 

şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 nr.341/2004 

(PLx 180/2021)  

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de 

procedură penală (PLx 185/2021)  

 

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 
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Stancu, Elena Stoica, Dan Tanasă, Eugen Terente, Cristina Agnes Vecerdi și Laura-Cătălina 

Vicol-Ciorbă. 

Au participat, în calitate de invitaţi, domnul Ovidiu Mircea Ursuța-Dărăban, Secretar de Stat 

pentru relația cu Parlamentul de la Ministerul Justiţiei - pentru punctele 1 și 4 ale ordinii de zi şi 

părintele Ionuţ-Gabriel Corduneanu - Vicar administrativ patriarhal din partea Patriarhiei Române 

– pentru punctul 2 al ordinii de zi. 

 

La proiectul de lege de la punctul 1, a luat cuvântul dl Ovidiu Mircea Ursuța-Dărăban, care a 

afirmat că ministerul său și Guvernul susțin avizarea favorabilă într-o formă amendată, pe baza 

amendamentelor propuse de Ministerul Justiției și Înalta Curte de Casație și Justiție, așa cum a fost 

adoptat de Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

 În finalul dezbaterii asupra acestui punct, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare, cu amendamente admise.  

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 2, a luat cuvântul părintele Ionuţ-Gabriel 

Corduneanu - Vicar administrativ patriarhal din partea Patriarhiei Române. Acesta a declarat că 

Biserica Ortodoxă Română susține orice inițiativă de acest gen, iar, într-un cadru mai larg, orice 

demers de natură a repatria rămășițele pământești ale personalităților culturale și spirituale ale 

poporului român, exprimându-și speranța ca autoritățile să se implice în implementarea propunerii 

legislative prin Ministerul Afacerilor Externe. Membrii comisiei au hotărât - în urma dezbaterilor 

și a opiniilor exprimate  cu majoritate de voturi - întocmirea unui raport preliminar de adoptare, cu 

amendamente admise şi amendamente respinse.  

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.  

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 4, a luat cuvântul dl Ovidiu Mircea Ursuța-Dărăban, 

care a solicitat avizarea favorabilă, arătând că proiectul de lege va contribui la o îmbunătățire 

binevenită pentru sistemul judiciar din România. În final și proiectul de lege de la punctul 4 a fost 

avizat favorabil cu majoritate de voturi.  

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 
 
Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 
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