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                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

SINTEZA 

                    lucrărilor comisiei din data de 8 martie 2022 

 

Pe data de 8 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.129/2021 privind 

implementarea formularului digital de intrare în România (PLx 51/2022) 

2.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului 

administrativ (Plx 2/2022) 

3.  Propunere legislativă privind introducerea în curricula şcolară de liceu a cursului "Istoria 

Revoluţiei de la Timişoara din 1989 şi a schimbării de regim din Decembrie 1989 în România" 

(Plx 3/2021) 

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

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare (Plx 4/2022) 

5.  Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare (Plx 5/2022) 

6. Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare (Plx 6/2022) 

7.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.137/2021 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea 
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şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii (PLx 71/2022) 

8.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.138/2021 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ (PLx 72/2022) 

9.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.143/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi 

pentru modificarea unor acte normative (PLx 73/2022) 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.2/2022 privind 

stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul 

interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia 

epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 74/2022) 

11.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.3/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea 

unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica 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 75/2022) 

12.   Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.259/2021 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare 

pentru consumul de energie electrica 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 76/2022) 

13.  Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială 

(PLx 78/2022) 

14.   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.140/2021 privind 

unele aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (PLx 80/2022) 

15.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2021 privind 

anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale 

(PLx 81/2022) 

16.   Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de 

voluntariat în România (PLx 83/2022) 
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17.     Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European şi Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru universităţi 

(COM(2022)16). 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 23 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, 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, Mircea Roşca, Ionel Stancu, Elena 

Stoica, 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, dna deputată Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, din Grupul parlamentar al 

PSD, dl deputat Ludovic Orban și dl deputat Ion Ștefan, din Grupul parlamentar al neafiliaților. 

Au participat, în calitate de invitaţi din partea Guvernului, domnul Mihai Pașca, Secretar 

de stat în Ministerul Justiţiei şi domnul Ștefan Constantin, Secretar de stat în Ministerul Energiei. 

Au mai participat - pentru punctul 1 al ordinii de zi - dna Manuela Sărățeanu, în calitate de 

Șef Direcție Tehnologia Informației și dl Andrei-Sabin Dănilă - Inspector-șef în cadrul  

Serviciului de Telecomunicații Speciale. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost amânat pentru două săptămâni. 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 2 de pe ordinea de zi a intervenit și dl Mihai Pașca, 

Secretar de Stat în Ministerul Justiţiei, care a afirmat că ministerul pe care-l reprezintă nu susține 

această inițiativă legislativă, întrucît s-ar putea crea un blocaj din cauza numeroaselor procese în 

apel la Înalta Curte de Casație și Justiție și la curțile de apel din teritoriu, dacă s-ar înlocui recursul 

cu apel, în procedura de contencios administrativ. Pe de altă parte, ar fi și în dezavantajul 

justițiabililor, deoarece - din cauza supraaglomerării menționate - durata proceselor respective s-ar 

prelungi și cu un an și jumătate. 

La finalul dezbaterilor asupra acestui punct, propunerea legislativă de la punctul 2 a fost 

avizată negativ cu majoritate de voturi. 

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

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 6 de pe ordinea de zi, opiniile deputaților prezenți 

asupra oportunității promovării inițiativei legislative au fost împărțite. Astfel, dna deputată 

Alexandru Victoria-Violeta a considerat că trebuie lăsată la latitudinea conducerilor universităților 



 

4 

 

dacă un profesor, care a împlinit vâersta de pensionare, merită să mai rămână sau nu în funcție, 

până la terminarea anului universitar, în funcție de competența și performanțele sale profesionale. 

O părere contrarie au exprimat domnii deputați Gál Károly și Ibram Iusein - care au evidențiat că, 

în cazul în care cadrul didactic universitar nu ar închide anul cu studenții cărora le predă, aceștia ar 

avea un inconvenient major, iar aceasta ar reprezenta o constrângere și pentru profesorul respectiv 

de a ieși la pensie, dacă acesta și-ar dori să mai rămână. 

La finalul dezbaterilor asupra acestui punct, propunerea legislativă de la punctul 6 a fost 

avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

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

La dezbaterile asupra punctului 8 de pe ordinea de zi, a luat cuvântul dna deputată 

Alexandru Victoria-Violeta care a subliniat că, pornindu-se de la prorogarea unui termen, 

proiectul de lege a fost atât de mult modificat la Senat, încât modificările aduse exced obiectului 

declarat în titlul proiectului, ccea ce ar fi neconform Legii 24/2000 pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările și completările ulterioare. În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, 

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. 

Proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 12 a fost avizată favorabil 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 favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 15 a fost amânat o săptămână. 

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

Pentru documentul european COM(2022)16 de la pct. 17, membrii comisiei au decis 

adoptarea unui proiect de opinie favorabil.  

 

 

 

                                        Președinte 

 

                                         deputat Ibram Iusein 

 

   

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


