
 

1 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

      PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 13 octombrie 2021 

 

Pe data de 13 octombrie, 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 art.1062 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice  (PL-x 371/2021).   

2.      Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului încheiat la Montreal, la 4 aprilie 2014 şi semnat 

de România la 13 decembrie 2019, pentru amendarea Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite acte 

săvârşite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokyo la 14 septembrie 1963 (PL-x 405/2021).  

3     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2021 pentru 

modificarea art.15 alin.(4) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice 

în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă  (PL-x 406/2021). 

4.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi 

finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru 

simplificarea procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, precum şi pentru 

abrogarea unor acte normative   (PL-x 407/2021). 

5.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2021 pentru 

completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991  (PL-x 410/2021). 

6.   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2021 privind transferul 

drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene (PL-x 413/2021). 
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7.   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2021 privind unele 

măsuri din domeniul pensiilor publice (PL-x 291/2021). 

8.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2021 pentru modificarea 

Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 292/2021). 

9.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2021 privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite (PLx 

293/2021). 

10.    Proiect de Lege privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care 

îndeplinesc condiţiile de pensionare (PLx 294/2021). 

11.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 

privind regimul străinilor în România (PLx 295/2021). 

12.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare  (PLx 296/2021). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 25 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, Elena Stoica, Dan Tanasă, Eugen Terente, Cristina Agnes Vecerdi și Laura-

Cătălina Vicol-Ciorbă. 

A absentat domnul deputat Ionel Stancu, din Grupul parlamentar al Minorităților Naționale. 

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

 La lucrările comisiei a participat de la Ministerul Afacerilor Interne, pentru punctul 1 de pe ordinea de 

zi, dl comisar Alexandru Popa de la Inspectoratul General al Poliției Române. Au mai participat – în calitate 

de inițiatori – dl deputat Alin Apostol – pentru punctul 1 al ordinii de zi, precum și dna deputat Diana-Anda 

Buzoianu, prin internet, pentru punctul 11 al ordinii de zi. 

 

La proiectul de lege de la punctul 1, a luat cuvântul - în calitate de inițiator - dl deputat Alin Apostol, 

care a declarat că inițiativa sa permite contravenientului la OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice să susțină testul de verificare la oricare sediu al poliției rutiere din țară. Față de conținutul proiectului 

de lege, dl comisar Alexandru Popa de la Inspectoratul General al Poliției Române a spus că instituția pe care 

o reprezintă susține avizarea proiectului de lege, dar că va fi necesar un termen de grație de 12 luni, pentru ca 

să poată fi implementat proiectul de lege.  
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În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

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

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

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

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi, după ce a luat cuvântul dl 

deputat Ilie-Alin Coleşa care a spus că - prin prevederile proiectului de lege de supralegalizare și apostilare 

ale actelor necesare pentru cetățenie - se îngreunează obținerea și mai ales redobândirea cetățeniei române. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi.  

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

Proiectul de lege de la punctul 8 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

La proiectul de lege de la punctul 9, membrii comisiei au acordat un aviz favorabil, cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi.  

La proiectul de lege de la punctul 11, a luat cuvântul, prin internet - în calitate de inițiatoare - dna deputat 

Diana-Anda Buzoianu, care a afirmat că nomazii digitali - freelancerii din toată lumea care lucrează prin 

telemuncă în IT și marketing digital - trebuie stimulați printr-o viză de ședere acordată pe o durată mai mare 

de 3 luni și astfel să-și consume banii inclusiv în România. În plus, din punctul de vedere al românilor care 

fac parte din această categorie se previne și „fuga creierelor” în țări occidentale. În final, proiectul de lege de 

la punctul 11 a primit un aviz negativ, cu majoritate de voturi 

Proiectul de lege de la punctul 12 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.  

 

 

Preşedinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 
Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu 


