
 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  

CAMERA DEPUTAŢILOR  

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

            PROCESUL VERBAL  

 

al şedinţei comisiei din data de 7 decembrie 2021 

 

Pe data de 7 decembrie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

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

prezență fizică și on-line. Comisia a avut următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe (PLx 565/2021). 

2. Proiect de Lege privind participarea studenţilor şi a elevilor din instituţiile de învăţământ 

ale Ministerului Afacerilor Interne la activităţi din străinătate (PLx 567/2021). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 21/2004 

privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, numărul 361 din 26 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi pentru modificarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 

504/2021). 

4. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrelor de naşteri 

pe teritoriul României (PLx 570/2021). 

 

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 
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Adomnicăi, Rodica-Luminiţa Barcari, Eugen Bejinariu, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius 

Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Cristian-Paul Ichim, Oana Murariu, Ludovic Orban, 

Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Mircea Roşca, Ionel Stancu, Elena Stoica, Ion Ștefan, Dan 

Tanasă, Antonel Tănase, Eugen Terente, Cristina Agnes Vecerdi și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

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

La lucrările comisiei a participat din partea Guvernului - pentru punctul 1 de pe ordinea de zi 

- dl Demeter András István, Secretar de stat la Ministerul Culturii. 

La dezbaterea asupra proiectului de lege de la punctul 1 a luat cuvântul dl Demeter András 

István, Secretar de stat la Ministerul Culturii, care a spus că implementarea Directivei Uniunii 

Europene 2019/789 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a 

normelor privind exercitarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, aplicabile anumitor 

transmisii online ale organismelor de radiodifuziune şi anumitor retransmisii ale programelor 

de televiziune şi radio este o necesitate urgentă. Întârzierea transpunerii acesteia în legislaţia 

naţională, poate să atragă sancționarea României, în urma declanșării procedurii de infringement. 

Dl Demeter András István a mai precizat că - la dezbaterea de la Senat - au fost adăugate 

amendamente care exced transpunerii directivei menționate și a solicitat un aviz favorabil în 

forma inițială a proiectului de lege. În finalul dezbaterilor asupra punctului 1, proiectul de lege a 

fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost amânată cu majoritate de voturi, urmând a fi 

invitat din nou inițiatorul, pentru a oferi lămuriri suplimentare despre implementarea proiectului 

de lege. 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 
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