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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 27 aprilie 2022 

 

Pe data de 27 aprilie 2022, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor, care s-a desfăşurat în sistem mixt (fizic şi prin mijloace 

electronice), având următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx 

169/2022). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2022 pentru 

modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea 

unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii 

proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen (PLx 171/2022). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 363 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ (Plx 175/2022). 

4. Propunere legislativă pentru completarea art.11 alin.(3) din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (PLx 176/2022). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător (PLx 177/2022). 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015 privind 

pensiile militare de stat (PLx 178/2022). 

7.  Propunere legislativă privind regimul articolelor pirotehnice (Plx 181/2022). 

8. Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice (Plx 182/2022). 
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9.  Propunere legislativă privind decontarea de către stat a unor tehnici de reproducere umană asistată 

medical (Plx 183/2022). 

10. Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel 

naţional a Sistemului de intrare/ieşire şi a Sistemului european de informaţii şi de autorizare privind 

călătoriile (PLx 185/2022). 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2022 privind 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi 

asistenţă umanitară (PLx 188/2022). 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru 

abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de 

intrare în România (PLx 189/2022). 

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2022 pentru 

completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (PLx 190/2022). 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile 

aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 

martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (PLx 

193/2022). 

15.  Proiect de Lege pentru modificarea art.18(3) din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea 

şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 

2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor 

îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (PLx 195/2022).. 

16. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor 

contravenţionale aplicate în temeiul art.4 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 

privind implementarea formularului digital de intrare în România (PLx 198/2022). 

17.    Proiect de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale (PLx 199/2022). 

18.   Proiect de Lege pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal 

(PLx 201/2022). 

19.    Propunere legislativă pentru reducerea costurilor facturate la energia electrică şi gaze naturale 

(PLx 203/2022). 

20.  Proiect de Lege privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 

1989 (PLx 205/2022). 

21.    Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx 206/2022). 
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22.   Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PLx 208/2022). 

23.   Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx 209/2022). 

24.  Proiectul Legii rivind consimţământul digital online, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniu (PLx 210/2022). 

25.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx 

212/2022). 

26.   Propunere legislativă privind anularea unor creanţe bugetare, precum şi pentru modificarea art.3 

alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de 

intrare în România (Plx 213/2022). 

27.    Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011 (Plx 

214/2022). 

28.    Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx 

138/2022). 

29. Diverse. 

 

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, Anamaria Gavrilă, Flucuș Dumitru, Cristian-Paul Ichim, Oana Murariu, Mădălina Peţa-

Ştefănescu, Mircea Roşca, Ionel Stancu, Elena Stoica, Ion Ștefan, Antonel Tănase, Eugen Terente și 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

Au absentat dna deputată Cristina Agnes Vecerdi, din Grupul parlamentar al PNL și dl deputat 

Ludovic Orban - neafiliat. 

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

 

 

Au participat din partea Guvernului următorii invitați : dl Ștefan Constantin - Secretar de Stat de la 

Ministerul Energiei pentru proiectele de lege de la punctele 14 (PLx 193/2022), 15 (PLx 195/2022) şi 18 

(PLx201/2022), precum și domnul Mihai Pașca - Secretar de Stat de la Ministerul Justiţiei, pentru 

proiectele de lege de la punctul 15 (PLx 195/2022) şi de la punctul 18 (PLx 201/2022). 
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Propunerea legislativă de la punctul 1 (Plx 169/2022) a fost retrasă de pe ordinea de zi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 (PLx 171/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 (Plx 175/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 (Plx 176/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 (PLx 177/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 (PLx 178/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 (PLx 181/2022) a fost avizat negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 8 (Plx 182/2022) a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 9 (Plx 183/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 10 (PLx 185/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 (PLx 188/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 12 (PLx 189/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 13 (PLx 190/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege (PLx 193/2022) de la punctul 14, a luat cuvântul dl Ștefan 

Constantin - Secretar de Stat de la Ministerul Energiei, care a declarat că Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2022 este necesară, în sensul plafonării prețurilor de pe piața energiei electrice și a 

gazelor, atât pentru o parte a populației cu venituri  mici, cât și pentru I.M.M.-uri care ar putea falimenta 

din cauza prețurilor mari de pe piața energiei și a spus că ministerul său și Guvernul susțin promovarea 

acestui proiect de lege. La finalul discuției asupra acestui punct, proiectul de lege de la punctul 14 (PLx 

193/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege (PLx 195/2022) de la punctul 15, a luat cuvântul dl 

Mihai Pașca - Secretar de Stat de la Ministerul Justiţiei, care a solicitat membrilor comisiei un aviz 

favorabil, evidențiind că s-a deschis o acțiune de infringement din partea Uniunii Europene, pentru faptul 

că Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 nu ar fi fost 

transpusă corespunzător în legislația română. La finalul discuției asupra punctului 15, proiectul de lege 

respectiv a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 16 (PLx 198/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 17 (PLx 199/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege (PLx 201/2022) de la punctul 18, a intervenit în 

dezbatere și dl Mihai Pașca - Secretar de Stat de la Ministerul Justiţiei, care a spus că ministerul său nu a 

dat un punct de vedere, dar că nu susține respectivul proiect de lege, în condițiile în care Ministerul 

Justiţiei pregătește un proiect mai amplu de modificare a Codului penal, care să prevadă – între altele – și 

faptul că întreruperea cursului prescripției să nu se poată face decât printr-un act procedural și nu printr-un 
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act procesual. Domnia sa a solicitat apoi membrilor comisiei un aviz negativ. La finalul discuției asupra 

punctului 18, proiectul de lege respectiv a fost însă avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 19 (Plx 203/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 20 (PLx 205/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 21 (PLx 206/2022) a fost avizat negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 22 (PLx 208/2022) a fost avizat negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 23 (PLx 209/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 24 (PLx 210/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 25 (Plx 212/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 26 (Plx 213/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 27 (Plx 214/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 28 (Plx 138/2022) a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

La punctul 29 - Diverse - a luat cuvântul dna deputată Violeta Alexandru care a ținut să se 

consemneze în procesul verbal al ședinței dacă audierea jurnalistei Emilia Șercan din ședința trecută va 

avea o urmare, inclusiv prin reinvitarea la comisie a dlui general Marian Paul Hăpău, directorul Direcţiei 

generale de informaţii a apărării și a dlui Benone-Marian Matei, Inspectorul general al Poliţiei Române, 

ori a miniștrilor în subordinea cărora se află cei doi - așa cum au decis membrii comisiei prezenți la 

ședința precedentă.  

Față de acestea, dl deputat Ibram Iusein - președintele comisiei - a informat că a trimis Biroului 

Permanent al Camerei Deputaților o adresă legată de acest subiect, iar după ce se va primi răspunsul de la 

Biroul Permanent - care a solicitat un punct de vedere Comisiei pentru regulament - se vor putea relua 

discuțiile asupra cazului, iar membrii comisiei vor hotărî ce se va face mai departe. Domnia sa a mai 

adăugat că ar fi putut fi sesizată și Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, care are 

competența de a desfășura anchete. 

 

 

                                                                            Președinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

. 

 

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


