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                            PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                                   CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

                SINTEZA 

 

                    lucrărilor comisiei din data de 15 iunie 2022 
 

 

Pe data de 15 iunie 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 completarea şi modificarea art.65 din Legea educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PLx 250/2022). 

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

320/2022). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi şi pentru modificarea art.3 alin.(21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.121/2021 privind 

stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative (PLx 321/2022). 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2022 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor (PLx 322/2022). 

5. Proiect de Lege privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de 

Excelenţă pentru Managementul Crizelor şi Răspuns la Dezastre (PLx 326/2022). 

6.   Proiect de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr.31/1990 privind societăţile şi 

completarea articolului 40 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil (PLx 327/2022). 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române (PLx 

328/2022). 
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8. Propunere legislativă pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea nr.514/2003 privind organizarea 

şi exercitarea profesiei de consilier juridic (PLx 329/2022) 

9. Proiect de Lege pentru 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 331/2022). 

10. Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie ( 

PLx 332/2022). 

11. Proiect de Lege privind instituirea Zilei naţionale a sportului cu balonul oval (PLx 333/2022). 

12. Proiect de Lege pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea nr.127/2019 privind sistemul 

public de pensii (PLx 334/2022). 

13. Proiect de Lege pentru aplicarea unor măsuri de sprijin pentru angajatori şi salariaţi în situaţii de 

dificultate economică temporară, altele decât cele din perioda stării de urgenţă/asediu/alertă (PLx 

335/2022). 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (PLx 336/2022). 

15. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea ocupării pe piaţa muncii 

din România (PLx 338/2022). 

16. Proiect de Lege privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative (PLx 339/2022). 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 22 deputați, din numărul total de 27. Astfel, au fost 

prezenți următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Simona-Maya Teodoroiu, Daniel-

Florin Ghiţă, Kulcsár-Terza József-György, Alexandru Victoria-Violeta, Eugen Bejinariu, Ilie-Alin 

Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Flucuș Dumitru, Cristian-Paul Ichim, Elena 

Stoica, Ludovic Orban, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Mircea Roşca, Ionel Stancu, Antonel Tănase, 

Eugen Terente, Gál Károly, Cristina Agnes Vecerdi și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

Au absentat următorii: dna deputată Mirela Elena Adomnicăi - din Grupul parlamentar al PSD, dna 

deputată Oana Murariu și dl deputat Dragoş-Cătălin Teniţă - din Grupul parlamentar al USR, dna 

deputată Anamaria Gavrilă - neafiliată, precum și dl deputat Ion Ștefan - neafiliat. 

 

A participat din partea Guvernului următorul invitat: dl Liviu Tudor Băileşteanu - director al 

Direcţiei Politici şi Strategii din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru 

proiectul de lege de la punctul 16 (PLx 339/2022). A mai participat - în calitate de inițiatoare - pentru 

inițiativa legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi - dna deputată Rodica-Luminiţa Barcari. 
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În cadrul dezbaterilor asupra punctului 1, a luat cuvântul dna deputată Rodica-Luminiţa Barcari, care 

a declarat că este bine ca fiecare să cunoască noțiunile elementare de prim-ajutor, care să se studieze de 

către elevi în timpul alocat orelor de biologie, pentru că astfel se vor putea salva multe vieți. Față de 

acestea, dna deputată Alexandru Victoria-Violeta a ținut să obiecteze că ceea ce se propune este 

binevenit, doar că acestea puteau fi reglementate printr-o hotărâre de guvern, nefiind necesară o lege în 

acest scop. 

La finalul dezbaterilor asupra propunerii legislative de la punctul 1 (Plx 250/2022), aceasta a fost 

avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 (Plx 320/2022) a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 3 (PLx 321/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 4 (PLx 322/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 5 (PLx 326/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 6 (PLx 327/2022) a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi. 

La proiectul de lege de la punctul 7 (PLx 328/2022), dl deputat Ludovic Orban a declarat că 

facilitățile acordate la obținerea cetățeniei române ar trebui să fie valabile pentru toți solicitanții, nu 

numai pentru cetățenii Republicii Moldova ai căror ascendenți s-au născut în România. La finalul 

dezbaterilor asupra proiectului de lege de la punctul 7 (PLx 328/2022), acesta a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra propunerii legislative de la punctul 8 (PLx 329/2022) a luat cuvântul 

dna deputată Simona-Maya Teodoroiu, care a spus că este just ca să poată desfășura activități didactice 

și consilierii juridici, nu numai judecătorii și procurorii. La finalul discuțiilor, inițiativa legislativă de la 

punctul 8 (Plx 329/2022) a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 9 (PLx 331/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 10 (PLx 332/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 11 (PLx 333/2022) a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 12 (PLx 334/2022) a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi. 

 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 13 (PLx 335/2022), a luat cuvântul dna deputată Alexandru 

Victoria-Violeta, în calitate de inițiatoare, care a afirmat că inițiativa sa vizează unele măsuri de sprijin 

pentru angajatori şi salariaţi în situaţii de criză, în sensul că -  pentru fracția din timp în care angajatul nu 

lucrează în starea de criză - statul va plăti 75% din salariu, dar numai pentru o perioadă limitată. Domnia 

sa a adăugat că acest mecanism de sprijin a fost folosit și în Germania și Austria în timpul pandemiei de 
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COVID-19.  Domnul deputat Ibram Iusein a solicitat lămuriri în legătură cu cine declară starea de criză 

pentru o instituție sau la nivel local ori național. 

Dna deputată Simona-Maya Teodoroiu a intervenit, de asemenea, în dezbateri, pentru a evidenția că 

nu este clar definită starea de criză în cuprinsul inițiativei legislative și din această cauză inițiativa este 

atacabilă la Curtea Constituțională. În finalul discuțiilor asupra proiectului de lege de la punctul 13 (PLx 

335/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 14 (PLx 336/2022), a luat cuvântul dna deputată Alexandru 

Victoria-Violeta, în calitate de inițiatoare, care a afirmat că la A.N.O.F.M. există măsuri active pentru 

stimularea angajatorilor care angajează persoane disponibilizate, expuse riscului de marginalizare. 

Domnia sa a spus că finanțarea provine atât din bani europeni, cât și de la bugetul de stat și că a extins 

categoria beneficiarilor legii și pentru persoanele de peste 45 de ani. 

Propunerea legislativă de la punctul 14 (Plx 336/2022) a fost avizată, favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 15 (Plx 338/2022) a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 16 (PLx 339/2022), a luat cuvântul dl Liviu Tudor 

Băileşteanu - director al Direcţiei Politici şi Strategii din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei, care a declarat că obiectivul pe care și-l propune acest proiect de lege face parte din 

Planul Național de Redresare și Reziliență și că acesta constă - între altele  - în organizarea unui cadru 

eficient de conlucrare între autoritățile locale, prin crearea zonelor metropolitane formate din orașe/ 

municipii și localitățile limitrofe, zone care urmează să aibă un aparat administrativ propriu. În replică, 

dl deputat Ludovic Orban a opinat că această lege nu va face decât să sporească și mai mult birocrația. 

La finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 16 (PLx 339/2022) a fost avizat favorabil cu 

majoritate de voturi. 

 

Președinte 

 

                                       deputat Ibram Iusein 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


