
 

1 

 

 

 

                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

          

SINTEZA 

 

                        lucrărilor comisiei din data de 17 mai 2022 
 

 

Pe data de 17 mai 2022, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor care a avut următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.23 alineat (2) din Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 

privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (PLx 187/2022) 

2.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.84 din Legea nr.272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului şi pentru completarea art.121 din Legea nr.286/2009 privind Codul 

penal (PLx 240/2022) 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului (PLx 243/2022) 

4. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.269 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PLx 186/2022) 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2022 privind 

stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, 

precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului (PLx 232/2022) 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2022 pentru 

modificarea şi completarea 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 256/2022) 
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7.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2022 privind regimul 

de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare (PLx 257/2022) 

8.  Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 privind siguranţa 

operaţiunilor petroliere offshore (PLx 263/2022) 

9.   Proiect de Lege pentru completarea art.72 şi art.128 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 265/2022) 

10. Întâlnire cu domnul Andrew Gardner, director adjunct al Departamentului Drepturile Omului 

din cadrul Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR). 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 24 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, 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, Ludovic Orban, Eliza-Mădălina Peţa-

Ştefănescu, Mircea Roşca, Ionel Stancu, Antonel Tănase, Eugen Terente, Cristina Agnes Vecerdi și 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

Au absentat doamnele deputate Mirela Elena Adomnicăi și dna Elena Stoica, din Grupul 

parlamentar al PSD, precum și dl Ion Ștefan - neafiliat. 

A mai participat dna deputată Rodica-Luminiţa Barcari - în calitate de inițiatoare - pentru proiectul 

de lege de la punctul 4 (PLx 186/2022).  

 

Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, pentru propunerea legislativă de la punctul 1 

(Plx 187/2022), să dea un raport preliminar de adoptare, cu amendamente de tehnică legislativă. 

La proiectul de lege de la punctul 2 (Plx 240/2022), membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să acorde un raport preliminar de adoptare, în forma adoptată de Senat. 

Proiectul de lege de la punctul 3 (Plx 243/2022) a fost amânat pentru două săptămâni. 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 4, a luat cuvântul dna deputată Rodica-Luminiţa Barcari, 

care a spus că a elaborat această inițiativă legislativă, deoarece se întâmplă de multe ori ca personalul de 

conducere al școlilor să nu-și poată lua concediu cu anii, din considerente manageriale,  nemaiputând 

apoi după 2 ani să-și ia zilele de concediu rămase neefectuate, iar - prin inițiativa sa - li se dă dreptul să-

și ia concediile, conform Codului muncii, dar numai în perioada vacanțelor școlare, ca și celelalte cadre 

didactice. La finalul dezbaterilor, propunerea legislativă de la punctul 4 (Plx 186/2022)  a fost avizată 

favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 (Plx 232/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 6 (Plx 256/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 (Plx 257/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 8 (Plx 263/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra inițiativei legislative (Plx 265/2022) de la punctul 9, a luat cuvântul 

dna deputată Cristina Agnes Vecerdi, în calitate de inițiatoare a respectivei propuneri legislative, care a 

afirmat că este nevoie de iluminatul suplimentar la trecerile de pietoni  - ca măsură de siguranţă pentru 

aceștia, întrucât se întâmplă multe accidente de circulație, din această cauză. Domnia sa a mai adăugat 

că - prin proiect - se instituie, în sarcina administratorului drumului public, obligaţia de a asigura 

iluminarea corespunzătoare şi se stabilesc unele condiţii de deplasare pe drumurile publice ale grupurilor 

de preşcolari şi şcolari. La finalul dezbaterilor asupra punctului 9, proiectul de lege a fost avizat favorabil 

cu majoritate de voturi. 

 

În a doua a parte a şedinţei, începând cu ora 13.00, a avut loc întâlnirea cu dl Andrew Gardner, 

directorul adjunct al Departamentului Drepturile Omului din cadrul Biroului OSCE pentru Instituţii 

Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR), cu o parte dintre membrii comisiei. S-au purtat discuţii 

despre procesul de evaluare privind situaţia apărătorilor drepturilor omului lansat, în 2018, de către 

ODIHR, proces din care şi România face parte, şi care, din cauza evoluţiei situaţiei epidemiologice, a 

fost amânat. Răspunzând la întrebările reprezentantului OSCE, membrii comisiei au ținut să aducă în 

discuţie aspecte legate de traficul de fiinţe umane, despre necesitatea introducerii în legislaţia naţională 

a implementărilor deciziilor CEDO si Înaltei Curți de Casație și Justiție ca izvor de drept, precum şi 

despre situaţia libertăţii de expresie din mass-media din România. 

 

 

 

                                     Președinte 

 

                                       deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


