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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 15 noiembrie 2022 

 

În data de 15 noiembrie 2022, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor, care s-a desfășurat cu 

prezență fizică, având următoarea ordine de zi: 

 

1.  Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic 

Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PLx 706/2022) 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2022 

privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce priveşte 

utilizarea materialelor lemnoase şi a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea 

locuinţei în sezonul rece (PLx 707/2022) 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.137/2022 

privind stabilirea cadrului instituţional, precum şi a măsurilor necesare pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro 

şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (PLx 

708/2022) 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului (PLx 710/2022) 

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.122/2006 privind azilul în 

România (PLx 712/2022) 

6. Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea nr.290/2004 privind cazierul 

judiciar (PLx 713/2022) 

7. Diverse. 
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La lucrările comisiei au participat un număr de 22 deputați, din numărul total de 26 de 

membri. Astfel, au fost prezenți următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, 

Simona-Maya Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Kulcsár-Terza József-György, Victoria-

Violeta Alexandru, Eugen Bejinariu, Ciprian Ciubuc, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius 

Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Anamaria Gavrilă, Cristian-Paul Ichim, 

Ludovic Orban,  Ionel Stancu, Elena Stoica, Antonel Tănase, Dragoş-Cătălin Teniţă și 

Eugen Terente. 

 

Au absentat: doamna deputat Mirela Elena Adomnicăi și doamna Eliza-Mădălina Peța-

Ștefănescu, ambele - din Grupul Parlamentar al PSD, domnul Ion Ștefan - deputat 

neafiliat  și doamna Cristina-Agnes Vecerdi - din Grupul Parlamentar al PNL. 

Doamna deputat Laura-Cătălina Vicol Ciorbă - din Grupul Parlamentar al PSD - a fost 

înlocuită de domnul deputat Dumitru-Lucian Lungoci. 

 

Au participat în calitate de invitați, domnul Bogdan Balanișcu - secretar de stat în 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru punctul 2 (PLx 707/2022) și domnii 

Marius Hîncu și Decebal Marițiu, din partea Serviciului Român de Informații (SRI), 

pentru punctul 4 (PLx 710/2022). 

 

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

 

Şedinţa a debutat cu dezbaterile asupra punctului 2, prin luarea de cuvânt a domnului 

Bogdan Balanișcu – secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care a 

evidențiat faptul că această ordonanță a apărut ca o necesitate în contextul actual, la 

începutul sezonului rece, când foarte mulți cetățeni români nu-și permit să achiziționeze 

lemnul pentru foc, pentru a-și încălzi locuințele.  

Acesta a mai precizat că la nivelul Senatului României au fost formulate, de către 

grupul UDMR, foarte multe amendamente în ceea ce privește atribuirea peleților de lemn, 

iar modificările introduse au modificat prețul de la 400 lei la 550 lei pentru lemnul de 

foc, la 1800 lei pentru brichetele de lemn și la 3000 lei cu TVA inclus pentru peleții de 

lemn. Totodata s-a inclus și acordarea din partea statului, a unui ajutor constând în 150 

lei/mc de lemn de foc. Punctul important, cu privire la dispariția lemnului de foc de pe 

piață, a fost clarificat tot de domnul secretar de stat, care a subliniat faptul că în depozitele 

Romsilva sunt 500.000 mc de lemn de foc din care cetățenii își pot achiziționa direct, iar 

până la sfârșitul anului se va mai suplimenta cu încă 600.000 mc lemn de foc.  Acesta a 

adus în discuție și rolul agențiilor private care practică alte prețuri, dar aceștia nu încalcă 

legea deoarece sunt materiale de calitate diferită. 

Doamna deputat Victoria-Violeta Alexandru a menționat faptul că, această ordonanță 

este un exepemplu negativ, deoarece modifică prețurile, iar noi suntem deja în luna 

noiembrie.  

Domnul deputat Eugen Bejinariu a adăugat faptul că ordonanța este deja în vigoare. 

Domnul deputat Cristian-Paul Ichim a ținut să adauge faptul că, România a ridicat 

prețul peleților de lemn, în timp ce alte țări europene practică prețuri mult mai mici. 
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Domnul Alin Coleșa a întrebat de ce ordonanța reglementează anumite valori fixe și 

nu se apelează la valori de referință pe o perioadă lungă de timp sau un procent maxim 

de adaos, iar domnul deputat Ciprian Ciubuc a cerut lămuriri în ceea ce privește 

procedura de informare a cetățenilor privind intermedierea peleților de foc la preț 

plafonat; totodată acesta a vrut să se clarifice și procedura proprietarilor de păduri care 

vor să taie copaci din propriile păduri.  

Domnul secretar de stat Balanișcu a apreciat faptul că poate exista un dialog între 

partea legislativă și executivă și a precizat faptul că nu a făcut afirmația despre stocurile 

naționale, ci despre stocurile existente în regiile naționale, făcând precizarea că, cetățenii 

își pot achiziționa lemnul și la nivelul unităților administrativ-teritoriale.  

Referitor la întrebarea domnului deputat Ciprian Ciubuc, domnul secretar de stat a 

precizat faptul că, fiecare proprietar de pădure poate exploata 5 mc/an dacă posedă 

minim 1 hectar de pădure. Totodată, domnul secretar de stat a vrut să informeze comisia 

și asupra subvențiilor acordate de stat pentru cei care împăduresc, enumerând categoriile 

de subvenții și beneficiarii acestora. 

 

Supus votului, proiectul de lege de la punctul 2 (PLx 707/2022) a fost avizat negativ, 

cu majoritate de voturi. 

 

Ședința a continuat cu dezbaterile pe marginea punctului 4, prin luarea de cuvânt a 

domnului Decebal Marițiu, din partea Serviciului Român de Informații (SRI), care a 

adus în discuție Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și Consiliului din 

15 martie 2017 privind combaterea terorismului, care aduce elemente noi ce necesită a 

fi introduse în legislația națională, și Regulamentul (UE) 2021/784 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind prevenirea diseminării 

conținutului online cu caracter terorist, act european obligatoriu, cu aplicabilitate 

imediată, deoarece acesta face referire și la terorismul virtual, respectiv la blocarea 

anumitor site-uri cu conținut terorist și care incită la ură. Totodată, acesta a precizat că 

există un mecanism de informare între SRI, ANCOM și MAI pentru blocarea acestor 

site-uri, contestarea deciziei putându-se face doar în instanța de judecată, respectiv la 

curtea de apel. 

Doamna vicepreședinte Oana Murariu a dorit să știe cât durează procedura de blocare 

efectivă a acestor site-uri, de la momentul sesizării, iar domnul Marițiu a precizat faptul 

că aceasta diferă de la caz la caz, iar parteneriatele sunt foarte puternice și dornice de 

rezolvare a tuturor cazurilor sesizate. 

Doamna vicepreședinte Simona-Maya Teodoroiu, a amintit despre conceptul de ”hate 

crime” și instigare la ură, concepte care sunt foarte bine reglementate de către hotărârile 

CEDO. 

Domnul Marius Hîncu, din partea Serviciului Român de Informații, a argumentat și 

reglementarea atribuților directorului SRI, necesare pentru evitarea actelor iminente de 
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terorism, mai exact asupra deciziei imediate în cazul anumitor evenimente în derulare, 

cât și elementele de blocare a anumitor site-uri care au conținut instigator la violență. 

Proiectul de lege de la punctul 4 (Plx 710/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate 

de voturi. 

 

La punctul 1, proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 

Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii 

Schengen, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PLx 706/2022) a fost 

avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

 

În continuarea ședinței, s-a dezbătut punctul 3, proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.137/2022 privind stabilirea cadrului 

instituţional, precum şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 

aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a 

Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (PLx 708/2022), care a fost 

avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Doamna deputat Violeta-Victoria Alexandru a adăugat faptul că instrucțiunile oricărui 

dispozitiv sunt necesare a fi atât în limba producătorului, cât și în limba română pentru 

a putea fi înțelese de pacientele doritoare. 

Proiectul de lege de la punctul 3 (PLx 708/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi. 

 

La punctul 5, s-a dezbătut proiectul de Lege pentru modificarea art.11 din Legea 

nr.122/2006 privind azilul în România (PLx 712/2022). 

Doamna vicepreședinte Simona-Maya Teodoroiu a precizat că în contextul războiului 

de la graniță, fiind o situație excepțională, este normal ca anumite fapte să fie excluse 

din categoria infracțiunilor, respectiv cele de trecere ilegală a frontierei de stat a 

României, urmând însă ca instanța, în funcție de împrejurări, să stabilească dacă sunt 

infracțiuni sau nu, în vederea acordării unei forme de protecție. 

Proiectul de lege de la punctul 5 (PLx 712/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi. 

În finalul ședinței, a fost pus în discuție punctul 6, proiectul de Lege pentru   

completarea art.28 din Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar (PLx 713/2022), 

care a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

 

 

Președinte, 

 

deputat Iusein IBRAM 
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Întocmit: consilier Oana Voicu 

 


