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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 29 martie 2022 

 

Pe data de 29 martie 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. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

nr.7/1996 (PLx 101/2022) 

2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii (PLx 102/2022) 

3.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o alimentaţie 

sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar (PLx 103/2022) 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2022 pentru modificarea Legii 

nr.190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian (PLx 104/2022) 

5.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2022 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene (PLx 107/2022) 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996 (PLx 109/2022) 

7. Proiect de Lege pentru completarea art.224 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 

110/2022) 

8.  Proiect de Lege privind modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice (PLx 111/2022) 

9.  Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (PLx 112/2022) 

10. Propunere legislativă pentru modificarea art.425 alin.(1) lit.b) din Legea nr.134/2010 privind 

Codul de procedură civilă (PLx 120/2022) 
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11. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PLx 48/2022) 

12.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen (PLx 

124/2022) 

13.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere (PLx 125/2022) 

14.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2022 privind 

modificarea şi completarea Legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze 

naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi 

din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" (PLx 129/2022) 

15.  Proiect de Lege privind reglementarea activităţii prestatorului casnic (PLx 130/2022) 

16. Proiect de Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi 

psihosociale (PLx 131/2022) 

17.  Proiect de Lege privind registrul comerţului şi pentru modificarea si completarea altor acte 

normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului (PLx 133/2022) 

18.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului 

la ordin (PLx 134/2022) 

19.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului (PLx 

135/2022) 

20. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare (PLx 136/2022) 

21. Propunere legislativă pentru completarea art.76 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal (PLx 137/2022) 

22.  Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.121/2019 privind evaluarea şi 

gestionarea zgomotului ambiant (PLx 139/2022) 

23.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

(PLx 144/2022) 

24. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 146/2022) 
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25.  Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul 

muncii (PLx 148/2022) 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 25 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, 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. 

 

Au absentat următorii: dl deputat Kulcsár-Terza József-György, din Grupul parlamentar al UDMR 

și dl deputat Ion Ștefan - din Grupul neafiliaților. 

Şedinţa a fost condusă de doamna deputată Simona-Maya Teodoroiu - vicepreşedintele comisiei. 

 

A participat, în calitate de invitată doamna Lucia Smarandache, consiliera preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru proiectul de lege de la punctul 1. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a fost amânat o săptămână. 

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

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 favorabil cu majoritate de voturi. 

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

Proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 10 a fost amânată pentru o lună. 

Propunerea legislativă de la punctul 11 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 12 a fost scos de pe ordinea de zi, fiind votat anterior în plenul 

Camerei Deputaților. 

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 favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 15  a fost scos de pe ordinea de zi, fiind votat în plen. 

Proiectul de lege de la punctul 16 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 



 

4 

 

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

La dezbaterile asupra acestui punct, a luat cuvântul dna deputată Victoria-Violeta Alexandru care a 

subliniat că prin respectivul proiect de lege se reglementează chestiuni care existau deja în legislația în 

materie, creându-se paralelisme legislative. 

Proiectul de lege de la punctul 18 a fost amânat pentru două săptămâni. 

Proiectul de lege de la punctul 19 a fost amânat pentru două săptămâni. 

Propunerea legislativă de la punctul 20 a fost amânată o săptămână. 

Propunerea legislativă de la punctul 21 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

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

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 23 de pe ordinea de zi, a luat cuvântul dl deputat Ilie-Alin 

Coleşa, în calitate de inițiator, care a evidențiat că, prin această propunere legislativă, se rezolvă și 

participarea la vot pentru situațiile în care cetățenii - la data desfășurării alegerilor parlamentare - sunt 

fie în delegație, fie în concediu, ori sunt la studii în străinătate. În continuare, deși opinia majorității 

deputaților prezenți a fost că propunerea legislativă este binevenită pentru a se asigura participarea la 

votare a cetățenilor români din diaspora, ar fi oportun să se pronunțe asupra acesteia și Autoritatea 

Electorală Permanentă. Ca atare, prin votul unanim al deputaților participanți la ședință, s-a decis ca să 

fie invitați la dezbateri și reprezentanții instituției respective, iar inițiativa legislativă să fie amânată 

pentru două săptămâni.  

La dezbaterile asupra inițiativei legislative de la punctul 24, a luat cuvântul dna deputată Victoria-

Violeta Alexandru care și-a exprimat opinia că amestecul statului - prin crearea unor obligații 

suplimentare cu caracter birocratic - nu trebuie susținută într-o economie viabilă. Dl deputat Dragoş-

Cătălin Teniţă a intervenit în dezbatere, precizând că propunerea legislativă vizează, în primul rând, 

companiile mari care exercită un control monopolist asupra pieței libere și că sporirea transparenței în 

cazul acestora ar veni în sprijinul cetățeanului.  

În final, propunerea legislativă de la punctul 24 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 25 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

 

         Vicepreședinte 

 

    deputată Simona-Maya Teodoroiu 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


