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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 16 februarie 2022 
 

Pe data de 16 februarie 2022, 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.     Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi de modificare şi abrogare a unor 

articole din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi (PL-x 576/2021).   

2.        Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PL-x 614/2021).  

3         Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (PL-x 7/2022). 

4.          Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul 

naţional de decoraţii al României şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la 

propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (PL-x 8/2021). 

5.         Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.287/2009 privind Codul 

civil şi a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 9/2022). 

6.         Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 

privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 
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Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, cu modificările şi completările ulterioare  (PL-x 

10/2022). 

7.        Proiect de Lege pentru reglementarea utilizării sistemului video de monitorizare al traficului 

rutier şi constatare automată a abaterilor rutiere pe drumurile publice (PL-x 11/2022). 

8.        Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 12/2022). 

9.        Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de 

procedură civilă (PLx 13/2022). 

10.        Propunere legislativă pentru modificarea art.215 alin.(1) şi completarea art.522 alin.(2) din 

Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PLx 14/2022). 

11.          Proiect de Lege privind protecţia consumatorilor cu privire la costul total al creditării şi la 

cesiunea de creanţe (PLx 18/2022). 

12.       Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România "  (PLx 19/2022). 

13.        Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor 

personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului 

român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat (PLx 20/2022). 

14.      Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx 21/2022). 

15.          Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(PLx 25/2022). 

16.          Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet 

în bandă largă, la punct fix (PLx 575/2021). 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 26 deputați, din numărul total de 27. Astfel, au fost 

prezenți următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Dragoş-Cătălin Teniţă, Simona-Maya 

Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Kulcsár-Terza József-György, Mirela Elena Adomnicăi, Alexandru 

Victoria-Violeta, Eugen Bejinariu, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál 

Károly, Flucuș Dumitru, Cristian-Paul Ichim, Oana Murariu, 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. 

A absentat dl deputat Ludovic Orban, de la neafiliați. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele comisiei. 
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La lucrările comisiei au participat următorii invitați: 

- pentru punctul 1 - dl Emanuel-Gabriel Botnariu - Președintele Consiliului de monitorizare a 

implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, însoțit de dna Cristina Scraba - 

consilier juridic în cadrul aceleaiși instituții; 

- pentru punctul 2 - dl Secretar de stat Florin Lixandru, de la Ministerul Educației; 

- pentru punctele 5 și 14 - dl Secretar de stat Mihai Pașca, de la Ministerul Justiției; 

- pentru punctul 11 - dl Florin Dănescu - Președinte executiv al Asociației Române a Băncilor, 

însoțit de dna Gabriela Folcuț - Director executiv la aceeași organizație. 

A mai participat, din partea firmei Public Affairs Solutions, firma de “public relations” pt Bursa 

Română de Mărfuri – pentru punctul 15, dl Mateiu Repan. 

 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 1, a luat cuvântul dl Emanuel-Gabriel Botnariu - 

Președintele Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, care a declarat că nici instituția pe care o conduce și nici instituția Avocatului Poporului nu 

sunt de acord cu trecerea Consiliului în structura Avocatului Poporului, în condițiile în care - de la 

venirea sa la conducerea Consiliului - s-au întreprins eforturi pentru a se controla cele 900 de centre 

publice și private care au în grijă persoane cu diferite dizabilități, fiind întocmite rapoarte care au fost 

trimise Ministerului Muncii și Justiției Sociale și Autorității Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi - 

instituții abilitate să ia măsurile legale pentru ameliorarea situației persoanelor aflate în centrele 

respective. 

În finalul dezbaterilor asupra primului punct, inițiativa legislativă a primit un raport de respingere 

cu majoritate de voturi.  

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 2, a luat cuvântul - în calitate de inițiator - dl deputat 

Cătălin-Zamfir Manea care a declarat că propunerea sa legislativă preconizează ca să fie inclus - în 

structura inspectoratelor școlare - și un inspector pentru grupuri marginalizate, cum ar fi și comunitățile 

etnice de romi, iar acesta să fie desemnat cu consultarea grupului parlamentar al minorităților naționale. 

O altă modificare a Legii educației naționale introdusă prin inițiativa-n discuție a constituit-o 

posibilitatea ca accederea în profesia de mediator școlar să se poată face în condițiile în care nivelul de 

pregătire în comunitățile de romi, din care provin mediatorii școlari, nu este - de regulă - prea ridicat. 

A intervenit apoi în dezbatere și dl Secretar de stat Florin Lixandru, de la Ministerul Educației, 

care a spus că ministerul pe care-l reprezintă susține inițiativa legislativă și că dată fiind specificitatea 

activității mediatorilor școlari pentru elevii romi și nivelul de pregătire al acestora, este binevenită 

posibilitatea creată prin această lege ca aceștia să ocupe postul de mediator, în urma unui curs organizat 

de Ministerul Educației. 
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La finaluil dezbaterilor, propunerea legislativă de la punctul 2 a primit - cu majoritate de voturi - 

un raport de adoptare, într-o formă amendată. Primul amendament la textul inițial al inițiativei pentru 

clarificarea textului a constat din introducerea a două precizări, constând din precizarea că inspectorii 

școlari pentru grupuri marginalizate din punct de vedere social sunt „pentru copii și tinerii romi” și din 

introducerea sintagmei că numirea inspectorilor respectivi se va face „respectând procedurile legale în 

vigoare”. Al doilea amendament la textul inițial al inițiativei a constat în introducerea admiterii în 

profesia de mediator școlar și pentru absolvenții de liceu fără bacalaureat, cunoscându-se nivelul de 

școlarizare redus din comunitățile de romi, din cauza standardului scăzut de trai. 

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

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra acestui punct a luat cuvântul dl Mihai Pașca, Secretar de stat la 

Ministerul Justiției, care a precizat că Guvernul nu susține această inițiativă legislativă, în condițiile în 

care se află-n procedura de avizare la Guvern un proiect de lege cu prevederi mai cuprinzătoare decât 

cele din propunerea legislativă în discuție.  

Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 7, a luat cuvântul - în calitate de inițiator - dl deputat 

Cristian-Paul Ichim care a spus că a intenționat să reducă numărul de accidente rutiere, prin 

reintroducerea sistemului video de monitorizare al traficului rutier, ce a existat anterior, întrucât 

România se află, în prezent, pe un nedorit prim loc în topul european al deceselor din accidente de 

mașină. Câțiva deputați au exprimat opinia că este o măsură binevenită, cu condiția să se rezolve, mai 

întâi, problema calității șoselelor și să crească numărul de autostrăzi și drumuri expres.  

În finalul dezbaterilor asupra proiectului de lege de la punctul 7, acesta a fost avizat negativ cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 8 a fost amânat pentru 2 săptămâni. 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 9, a luat cuvântul - în calitate de inițiatoare - dna deputată 

Oana Murariu care a spus că propunerea sa legislativă vine în sprijinul justițiabilului, prin aceea că ar 

urma să primească acasă sentința și în procesele civile, întocmai ca în cazul proceselor penale. Dl 

deputat Ibram Iusein a spus apoi că este o prevedere binevenită pentru cetățenii care se judecă la 

instanțele civile.  

În final, propunerea legislativă de la punctul 9 a fost avizată favorabil, prin votul majoritar al 

membrilor comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 10, a luat cuvântul - în calitate de inițiatoare - dna deputată 

Oana Murariu care a spus că propunerea sa legislativă de a prelua - din Regulamentul ședințelor de 
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judecată - decalarea pe ore a citării participanților la ședințele instanțelor vine în sprijinul justițiabilului 

și previne aglomerarea instanțelor, care nu este benefică, în condițiile în care pandemia de COVID-19 nu 

s-a încheiat încă. Față de acestea, dl Mihai Pașca, Secretar de stat la Ministerul Justiției a replicat că 

ministerul său nu susține inițiativa legislativă și a invocat și punctul de vedere negativ exprimat de 

Consiliul Suprem al Magistraturii asupra inițiativei în discuție. 

În finalul dezbaterilor, propunerea legislativă de la punctul 10 a fost avizată favorabil cu majoritate 

de voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 11, a luat cuvântul dl Florin Dănescu - în calitate de 

Președinte executiv al Asociației Române a Băncilor. Acesta a precizat că industria bancară a făcut - în 

ultimul deceniu - obiectul a 50 de initiative legislative și că proiectul  de  lege  instituie  soluții    

greșite, care contravin deciziilor pronunţate deja de Curtea Constituțională a României - Decizia CCR 

nr.139/2019 și Decizia CCR nr.69/2021 - care au fost date pentru două legi cu obiect similar. În plus, 

astfel de legi sunt susceptibile de a aduce atingere stabilității financiare și a afecta activitatea de 

creditare a băncilor, dar și încrederea investitorilor în statul român. Astfel, deși o astfel de lege poate 

genera pe termen scurt un beneficiu pentru consumatori, prin reducerea costului creditului, instituirea 

unei astfel de măsuri pe termen mediu și lung poate genera o serie de efecte precum accesul mai dificil 

la creditare, în special pentru categoriile vulnerabile, cum ar fi pensionarii cu venituri mici. 

Câțiva dintre membrii comisiei au dorit să știe cât de afectate au fost băncile pe perioada 

pandemiei și de ce dobânzile practicate de acestea se situează peste media dobânzilor din Uniunea 

Europeană, în condițiile în care băncile se plâng că li s-a diminuat activitatea în anii pandemiei. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de lege a primit un aviz negativ cu majoritate 

de voturi. 

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 negativ cu majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 14, dl deputat Dragoş-Cătălin Teniţă a declarat că 

acordarea unui spor la salariu de 10% pentru funcția de diriginte, în cazul profesorilor, ar însemna o 

cheltuială prea mare pentru buget, estimând că numărul beneficiarilor viitoarei legi s-ar putea ridica la 

100.000 de persoane. În replică, dl deputat Gál Károly, care este și membru în Comisia pentru 

învăţământ, a ținut să sublinieze că proiectul de lege îi are în vedere pe profesorii-antrenori, cum ar fi cei 

care se ocupă de formarea sportivilor în școli și licee, care sunt mult mai puțini la număr. 

În finalul dezbaterilor asupra proiectului de lege de la punctul 14, acesta a fost avizat favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 15 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. În cadrul 

dezbaterilor asupra acestui punct a intervenit și dl Mateiu Repan, care a afirmat că bursa de mărfuri și 
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brokerii care colaborează cu investitorii individuali, persoane fizice, susțin proiectul de lege, pentru 

faptul că se simplifică reținerea impozitului cuvenit statului prin stopajul la sursă, nemaifiind necesar ca 

investitorii să completeze o declarație fiscală la A.N.A.F., pentru a fi impozitați. 

Propunerea legislativă de la punctul 16 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

 

 

 

                                        Președinte 

 

                                         deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

    

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


