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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

                     PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 3 noiembrie 2021 

 

    Pe data de 3 noiembrie, 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 unor acte normative în domeniul comunicaţiilor 

electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice (PL-

x 428/2021).   

2. Propunere legislativă privind modificarea art.131 şi 132 din Legea nr.304/2004 privind organizarea 

judiciară (PL-x 381/2021).   

3. Propunere legislativă pentru completarea art.61 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii Constituţionale (PL-x 382/2021).  

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2007 

privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în 

vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie 

Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (PL-x 505/2021). 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de 

facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, 

investigării sau urmăririi penale a anumitor infracţiuni (PL-x 508/2021). 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2021 privind echivalarea 

funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorilor (PL-x 512/2021). 

7. Proiect de Lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport (PL-x 514/2021). 

8. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român (PL-x 515/2021). 
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9. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea 

evaziunii fiscale (PL-x 517/2021). 

10. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 26 mai ca "Ziua Naţională a Alegătorului" (PLx 

518/2021). 

11 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 

şi ale Legii nr.169/1997 (PLx 520/2021). 

12.  Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor (PLx 521/2021). 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PLx 

523/2021). 

14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România" (PLx 524/2021). 

15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică (PLx 525/2021). 

16.  Propunere legislativă pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze pentru consumatorii 

casnici (PLx 526/2021). 

17. Proiect de Lege pentru declararea zilei de 3 mai ca zi de sărbătoare naţională pentru recunoaşterea 

meritelor fruntaşilor români de la Blaj din 1848 (PLx 528/2021). 

18. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 195 din 12 decembrie 

2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial nr.670 din 3 august 2006, cu 

modificările şi completările ulterioare (PLx 529/2021). 

19. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor şi a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (PLx 530/2021). 

20.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 

1991 (PLx 531/2021). 

21. Proiect de Lege privind completarea Codului de Procedură Civilă (PLx 532/2021). 

22.   Proiect de Lege pentru instituirea anului 2022 - "Anul Smaranda Brăescu" (PLx 533/2021). 

23. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul Penal (PLx 534/2021). 

24. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor (PLx 

535/2021). 

25. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții 

evreiești (2021-2030) - E26/2021 – COM (2021)615 (9/E). 

26. Diverse.    
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                    La şedinţă au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, un număr de 26 deputaţi din numărul total de 26. Astfel, au fost 

prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Simona-Maya Teodoroiu, Daniel-

Florin Ghiţă, 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, Kulcsár-Terza József-György, 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. 

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

             La ședință au participat, în calitate de invitați, dl Marius Săceanu, director la Autoritatea 

Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), dl Demeter Andras, secretar de 

stat în Ministerul Culturii și dl Mihai Pașca, secretar de stat în Ministerul Justiției. 

          La punctul 1, dl Săceanu a arătat că proiectul de lege vizează transpunerea în legislația națională 

a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a 

Codului european al comunicaţiilor electronice (reformare). De asemenea, se dorește stabilirea unor măsuri de 

facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice, stabilirea unor măsuri de facilitare a supravegherii 

pieţei echipamentelor radio şi aparatelor. Ca urmare, se urmărește stabilirea cadrului de comunicare a 

documentelor prin intermediul serviciului „My Ancomˮ. 

       Proiectul de lege de la punctul 1 a primit aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

                La punctul 2, a luat cuvântul, în calitate de co-inițiator, dna deputat Simona Maya Teodoroiu, arătând  

că susține inițiativa legislativă care urmărește modificarea articolelor 131 și 132 din Legea nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară în sensul gestionării bugetelor curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate 

şi al judecătoriilor de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sens în care Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie are calitatea de ordonator principal de credite. Astfel, apreciază dna Teodoroiu că independența 

financiară a instanțelor de judecată este vitală, fiind una dintre cele mai importante garanții ale independenței 

justiției. 

        Dl secretar de stat Mihai Pașca a arătat că punctul de vedere al Guvernului este unul negativ 

deoarece trecerea gestionării bugetului instanțelor de la Ministerul Justiției la Înalta Curte de Casație și Justiție 

ar crea o serie de probleme și ar fi anevoioasă, de aceea, gestionarea bugetului instanțelor trebuie să rămână la 

Ministerul Justiției pentru a nu apărea și alte probleme, precum cele privind drepturile salariale. 

        Dl deputat Cătălin Manea Zamfir a adus în discuție avizul favorabil dat acestei inițiative de către 

Consiliul Superior al Magistraturii  și de către Consiliul Legislativ vis -a- vis de poziția guvernului. 

        Dl deputat Dragoș Cătălin Teniță a arătat că România trebuie să se inspire din realitățile 

constituționale ale altor țări, context în care dna deputat Teodoroiu a arătat că în țările cu o justiție funcțională, 

cum ar fi țările nordice sau Germania, instanțele își gestionează bugetele. 

        Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 
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        La punctul 3, dna deputat Teodoroiu a arătat că, prin prezenta inițiativă, se dorește interzicerea 

numirii ca judecător la Curtea Constituţională a celor care, cu cel puţin 8 ani înainte de data numirii în funcţia 

de judecător al Curţii Constituţionale, au avut calitatea de membru al unui partid politic, formaţiuni, grup sau 

alianţă politică. Astfel, se au în vedere și recomandările Comisiei de la Veneția și se evită atacarea judecătorilor 

Curții pe motive politice. 

        Propunerea legislativă de la punctul 3 a  primit aviz favorabil, cu majoritate de voturi 

        Inițiativa de la  punctul 4 vizează modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.123/2007, în sensul aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în 

Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului. Dl 

Pașca a arătat că Guvernul susține inițiativa, atribuțiile magistraților fiind similare cu cele ale magistraților din 

Eurojust. Dna deputat Teodoroiu a precizat că magistrații și magistrații asistenți ar trebui selectați prin concurs, 

pentru a nu se crea discriminări. 

 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 favorabil, cu majoritate de voturi.  

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

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

      La punctul 8, dl Demeter Andras a arătat că se dorește reorganizarea Institutului Cultural Român în 

subordinea Guvernului și în coordonarea Primului ministru. Dl Dan Tănasa a arătat că se opune acestei 

inițative apreciind  că acest lucru ar duce la o politizare a instituției. 

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

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

voturi. 

         La punctul 12, dl Pașca a arătat că nu susține inițiativa în varianta prezentată care prevede completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.2/2001. Astfel, prin demersul legislativ se preconizează ca plângerile 

contravenţionale şi solicitările de înlocuire a sancţiunii amenzii contravenţionale cu munca în folosul 

comunităţii sa fie soluţionate exclusiv în şedinţe de judecată desfăşurate în sistem online. Dl Pașca a precizat 

că trebuie respectat art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenția Europeană privind Drepturile 

și Libertățile Fundamentale și că modalitatea online nu trebuie să fie o variantă obligatorie. 

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

Proiectul de lege de la punctul 13 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 14 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 15 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi.  

     Proiectul de lege de la punctul 16 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.  
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          Dl Demeter Andras a arătat că Guvernul susține inițiativa de la punctul 17, care prevede declararea zilei 

de 3 mai ca zi de sărbătoare naţională, pentru recunoaşterea meritelor fruntaşilor români de la Blaj din 1848. 

Astfel, sărbătorirea anuală a zilei de 3 mai poate fi marcată de autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, prin organizarea de comemorări 

oficiale, depuneri de coroane şi alte manifestări menite să cinstească memoria acestor fruntaşi români, în limita 

alocaţiilor bugetare aprobate. 

          Proiectul de lege de la punctul 17 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

          Proiectul de lege de la punctul 18 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi. 

          La punctul 19, dl Pașca a arătat Ministerul Justiției nu susține inițiativa care prevede completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, precum şi modificarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal. 

Astfel, se instituie obligaţia contravenientului de a executa sancţiunea prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii, în termen de cel mult 60 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti pronunţate în 

temeiul art.391 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, neexecutarea acestei obligaţii urmând să constituie 

infracţiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti. 

Proiectul de lege de la punctul 19 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 20 a fost avizat  negativ, cu majoritate de voturi. 

          Punctul 21 vizează completarea art.150 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, în 

sensul prevederii, prin excepţie de la dispoziţiile alin.(4) al aceluiaşi articol, a traducerii din oficiu, pe 

cheltuiala Ministerului Justiţiei, a înscrisurilor redactate în limba maternă a cetăţenilor români aparţinând 

minorităţilor naţionale, atunci când înscrisurile sunt anexate cererilor adresate instanţelor judecătoreşti de către 

această categorie de persoane. Guvernul nu susține această inițiativă deoarece nu este o problemă de 

constituționalitate. Dna deputat Laura Cătălina Vicol-Ciorbă a  arătat că nu consideră normal ca cetățenii 

aparținând minorităților naționale să folosească limba maternă în instanță și statul să plătească cheltuielile de 

traducere fiind nevoie de un traducător autorizat.   

             Proiectul de lege de la punctul 21 a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi. 

             Potrivit secretarului de stat de la Ministerul Culturii, dl Demeter Andras, Guvernul susține inițiativa 

de la punctul 22 care prevede instituirea anului 2022 "Anul Smaranda Brăescu”, pentru celebrarea împlinirii a 

90 de ani de la stabilirea de către aviatoarea Smaranda Brăescu a recordului mondial absolut la paraşutism, la 

data de 19 mai 1932. Totodată, se propune ca, în datele de 19 mai şi 2 octombrie, autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, în colaborare cu 

organizaţii neguvernamentale, să organizeze şi să deruleze programe şi manifestări cu caracter cultural-sportiv. 

De asemenea, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material sau logistic organizarea 

şi desfăşurarea programelor şi manifestărilor organizate, în limita fondurilor disponibile. 

   Proiectul de lege de la punctul 22 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

            La punctul 23, dl Pașca a arătat că susține inițiativa care prevede completarea art.331 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal, în sensul incriminării refuzului ori sustragerii angajaţilor cu atribuţii privind 
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siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea ferată, de a se supune prelevării 

de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive. 

            Proiectul de lege de la punctul 23 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

            Proiectul de lege de la punctul 24 a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

            La punctul 25, membrii comisiei au votat pentru un proiect de opinie favorabil Comunicării 

Comisiei Europene. 

                     La punctul 26-Diverse, în urma votului membrilor comisiei, domnul deputat Alin-Ilie Coleșa, 

din partea Grupului parlamentar al AUR,  a fost votat ca președinte al Subcomisiei pentru drepturile copilului, 

dl Cătălin Manea Zamfir, din partea Grupului Minorităților Naționale, a fost votat  ca vicepreședinte și  dl 

deputat Cristian-Paul Ichim, din partea Grupului parlamentar al USR, a fost votat ca membru.  

 

      

 

Preşedinte 

                                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar dr. Marcela Monica Stoica 

 


