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PROCES-VERBAL 
al ședințelor Comisiei din zilele de 16, 17, 18 și 19 mai 2022 

  
Luni, 16 mai 2022 

 
 La lucrările ședinței au fost prezenți 23 de deputați din total de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absenți trei deputați, după cum urmează: 
 - domnul deputat Aurel Nechita  - Grupul Parlamentar al PSD; 
 - domnul deputat Dan-Cristian Popescu - Grupul Parlamentar al PSD 
 - doamna deputat Simina-Geanina-Daniela Tulbure - înlocuită de domnul deputat 
Daniel-Liviu Toda, Grupul Parlamentar al USR. 
  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației: 

- Florian Ioan Lixandru - secretar de stat 
Din partea inițiatorilor: 
- Cosmin-Marian Poteraș - senator  
- Zoltan Zakarias - deputat 
- Adrian-Felician Cozma - deputat. 

   
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Luni, 16 mai 2022 
I. AVIZE 

1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și a altor acte 
normative. Plx. 241/2022. C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului. Plx. 243/2022. C.D. - Cameră decizională. 

 3. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.8 și alin.(1) al art.9 din 
Anexa nr.1 Familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ ", Capitolul III: Culte, 
SECȚIUNEA 3: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor 
recunoscute din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice. Plx. 245/2022. C.D. – Cameră decizională. 

 4. Proiect de Lege pentru completarea art.72 și art.128 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. PLx. 265/2022. C.D. - 
Cameră decizională. 

ioana.minzu
Original



2 
 

 5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.84 din Legea nr.272/2004 
privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru completarea art.121 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal. PLx. 240/2022.  CD - Cameră decizională.   

II. DIVERSE 
Marți, 17 mai 2022, miercuri, 18 mai 2022 și joi, 19 mai 2022 

Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de doamna deputat Natalia-Elena 
Intotero,  președintele Comisiei.  

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

 
Ședința a început cu dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, precum și a altor acte normative (Plx. 241/2022).   

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că proiectul de Lege vizează, 
printre altele, majorarea beneficiilor sociale atât pentru adulți, persoane cu dizabilități, cât și 
pentru părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu 
dizabilități. 

Domnul senator Cosmin-Marian Poteraș, inițiator, a menționat că proiectul de Lege 
propune revizuirea articol cu articol a Legii nr.448/2006, care a rămas mult în urmă față de 
angajamentele pe care România și le-a asumat. La elaborarea propunerii, s-a implicat 
societatea civilă, amendamentele fiind lucrate împreună cu reprezentanții CES. Principalele 
măsuri pe care inițiatorii le-au avut în vedere au fost cele care fac referire la evitarea 
instituționalizării, redefinirea centrelor, punându-se accent pe componenta de servicii și nu 
pe cea rezidențială, stabilirea unui număr minim de centre respiro pentru fiecare unitate 
administrativ-teritorială, acordarea posibilității de accesare de credite cu dobândă 
subvenționată pentru adaptarea locuințelor și achiziția unui autoturism adaptat. Au fost 
făcute modificări și la cuantumul prestațiilor sociale, iar sumele care au fost colectate de la 
firmele care au obligația de a angaja persoane cu dizabilități și care nu îndeplinesc acest 
criteriu, sunt mai mari decât impactul bugetar al proiectului.    

Domnul secretar de stat Florian Lixandru a precizat că Ministerul Educației susține, 
dar doar cu însușirea unor observații și propuneri. Referitor la definiția atelierului protejat 
de la art.5. pct. 9, se propune completarea cu mențiunea că atelierul protejat trebuie să fie 
dedicat doar persoanelor cu dizabilități, cu personal pentru supraveghere, îndrumare și 
asistență medicală. De asemenea, trebuie să funcționeze sub tutela autorității locale și să 
constituie o alternativă de angajare pe piața muncii, nu o alternativă educațională care este 
acoperită în prezent de oferta școlilor profesionale speciale. Referitor la modificarea 
propusă de inițiatori a art. 18, este necesar ca punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) lit. 
a) să se realizeze de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, iar restul 
prevederilor - dotarea cu echipament tehnic adaptat cerințelor educaționale ale persoanei cu 
dizabilități, inclusiv aplicații informatice sau dispozitive pentru transformarea textului 
scris/vorbit în forme alternative de comunicare vizuală, auditivă, augmentativă, după caz; 
adaptarea clădirilor, căilor de acces și mobilierului din sălile de curs- să se asigure din 
bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), prin 
autoritățile publice locale. Referitor la art. 19 lit. h), accesibilizarea clădirilor este 
responsabilitatea autorităților locale. În acest sens, se propune ca adaptarea clădirilor 
unităților și instituțiilor de învățământ și căile de acces pentru nevoile persoanelor cu 
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dezabilități să se asigure din bugetul MDLPA, prin autoritățile publice locale. Art. 53. alin. 
(4) lit. a) trebuie completat astfel: „activităților de educație desfășurate în centrele școlare 
pentru persoanele cu dizabilități.” Art. VII din inițiativa va avea următorul cuprins: „Pentru 
respectarea obligațiilor prevăzute la art. 19 din Legea nr. 448/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul act normativ, Ministerul 
Educației stabilește necesarul de profesori de sprijin și itineranți și organizează concursuri 
pentru ocuparea posturilor.” Ministerul Educației se raliază observațiilor Consiliului 
Economic și Social care consideră că „o modificare de asemenea anvergură a acestei legi, 
extrem de necesară, dar provocatoare din punct de vedere tehnic și al tehnicii legislative, 
trebuie realizată cu implicarea și consultarea tuturor categoriilor de persoane și instituții 
cheie din domeniul dizabilității, atât cele din zona de autoritate publică (autorități sau 
instituții publice cu rol de implementare a prevederilor legale), cât și pe cele din zona 
societății civile (persoane cu dizabilități, organizații reprezentative ale acestor persoane, 
organizații de părinți, auto-reprezentanți, furnizori de servicii sociale, asociații profesionale, 
profesioniști sau organizații din domeniul drepturilor omului etc.). Coroborarea punctelor de 
vedere și a opiniilor din toate aceste zone de interes poate duce la o implementare mult mai 
eficientă a obligațiilor care derivă din ratificarea Convenției Internaționale privind 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.” 

Domnul senator Cosmin-Marian Poteraș, inițiator, a menționat că este de acord cu 
propunerile făcute de Ministerul Educației. 

Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a propus un aviz favorabil cu 
amendamentele Ministerului și cu alte amendamente necesare.  

Fiind amendamente neformulate, doamna președinte Natalia Elena Intotero a propus 
Comisiei unui aviz favorabil fără amendamente, urmând ca acestea să fie formulate de 
autori și înaintate Comisiilor raportoare, pentru a fi dezbătute.  

În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a avizat 
favorabil proiectul de Lege. 

 
S-a continuat cu proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Plx. 243/2022). 
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că proiectul de Lege are ca 

obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului, republicată, intervențiile legislative vizând definirea cât 
mai exactă a identității copiilor la naștere și asigurarea păstrării acestei identități până la 
împlinirea vârstei de 18 ani și dobândirea capacității depline de exercițiu. 

Domnul deputat Zoltan Zakarias, inițiator, a menționat că proiectul de Lege nu 
introduce nimic nou față de practica de astăzi. În societățile țarilor din vestul Europei se 
asistă la un asalt al unor noi ideologii, precum teoria genului, ce pun în pericol valorile 
tradiționale, bazate pe creștinism, și însuși nucleul de bază al societății, familia creștină. 
Statul, prin autoritățile și instituțiile sale, are o responsabilitate sporită în diminuarea acestei 
vulnerabilități, stipulată în Constituția România care, la art. 49, prevede că tinerii și copiii se 
bucură de un regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor lor.  Proiectul 
de Lege  propune o intervenție în sensul stabilirii cu exactitate a elementelor constitutive ale 
identității copiilor la naștere, elemente înscrise în actul de naștere al copilului conform Legii 
nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cât și garantarea dreptului de a 
păstra toate elementele acestei identități prin protejarea copilului de influențele 
propagandelor nefaste. Totodată, responsabilitatea educației sexuale a copiilor trebuie să le 
revină în primul rând părinților. Prin această intervenție legislativă nu e afectat dreptul 
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persoanei adulte de a dispune de ea însăși și nici libertatea gândirii și a opiniilor, acestea 
fiind drepturi și libertăți fundamentale. 

Domnul secretar Filip Hăvârneanu a precizat că trebuie avut în vedere avizul negativ 
al Consiliului Economic și Social și faptul că dispozițiile proiectului de Lege trebuie 
corelate cu cele din Convenția cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de România prin 
Legea nr. 18/1990, republicată, cu cele din Constituția României, republicată, și cu cele din 
alte acte normative în vigoare (Legea nr. 119/1996, Legea nr. 242/2004, Ordonanța 
Guvernului nr. 137/2000 și Legea nr. 287/2009 - Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare).  A menționat că nu susține acest proiect de Lege.  

Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea, a vorbit despre faptul că s-a  creat o confuzie 
între cetățenie și naționalitate. A explicat că cetățenia se dobândește, conform legislației în 
vigoare și Constituției, la naștere, de către toți cei care se nasc pe teritoriul României, sau la 
cerere, de către persoanele cu altă cetățenie. A susținut inițiativa. 

Doamna deputat Olivia-Diana Morar a precizat că Grupul parlamentar PNL nu 
susține acest proiect de Lege. În expunerea de motive nu se găsește nimic cu privire la 
obligativitatea elementului naționalității ca element de identificare a persoanei fizice. 

Comisia, cu 11 voturi pentru adoptare, 6 voturi împotrivă și 7 abțineri, a hotărât să 
emită aviz negativ asupra proiectului de lege.  

 
S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.8 și alin.(1) 

al art.9 din Anexa nr.1 Familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ ", Capitolul III: 
Culte, SECȚIUNEA 3: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al 
cultelor recunoscute din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice (Plx. 245/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că aceasta are ca obiect de 
reglementare modificarea Anexei nr.1 la Legea-cadru nr.153/2017, în sensul instituirii, 
pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, a unui sprijin sub formă de 
contribuții, echivalent cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată 
pentru anul respectiv, acordat de la bugetul de stat și de la bugetele locale, care va asigura 
completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult 
centrale și locale respective. 

Domnul deputat Adrian-Felician Cozma, inițiator, a explicat necesitatea acestei 
inițiative binevenită tuturor cultelor din România. Din anul 2017, la nivelul personalului 
neclerical, salariul a rămas la 1700 de lei, iar această propunere legislativă reglementează 
cuantumul la nivelul salariului minim pe economie, ceea ce nu reprezintă un efort bugetar 
foarte mare și intră în aplicare din anul 2023.  

Comisia, cu 19 voturi pentru și 4 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
propunerii legislative.  

 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru completarea art.72 și art.128 din Ordonanța 

de urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PLx. 265/2022). 
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că proiectul de Lege are ca 

obiect de reglementare completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul: instituirii obligației administratorului drumului public de a asigura 
iluminarea suplimentară a trecerilor de pietoni nesemaforizate, cu avizul poliției rutiere, prin 
utilizarea unor sisteme de iluminat performante din punct vedere energetic; instituirii 
reglementării potrivit cărora deplasarea grupurilor de preșcolari și școlari efectuate pe 
drumurile publice să se facă în prezența a cel puțin 2 persoane adulte, care vor ocupa poziția 
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din față și din spate a grupului, care vor purta vestă reflectorizantă sau elemente 
reflectorizante de îmbrăcăminte, indiferent de perioada din zi sau anotimp, astfel să fie 
vizibil de la distanță de minim 100 de metri. 

Doamna deputat Ana-Loredana Predescu, inițiator, a precizat că statisticile Poliției 
Rutiere Române ne arată că în primele 7 luni ale anului 2021 au avut loc 2.586 de accidente 
soldate, din nefericire, cu decesul a 932 de persoane și rănirea gravă a altor 2.004. Totodată, 
România deține un loc fruntaș în Uniunea Europeană la numărul deceselor provocate în 
accidentele rutiere cu o rată de 85 de decese la un milion de locuitori, media Uniunii 
Europene fiind de 42 de persoane. Problema cu care ne confruntăm la nivel de țară este lipsa 
marcajelor rutiere sau marcarea necorespunzătoare a drumurilor publice.   

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a precizat că susține acest proiect de 
Lege. 

Domnul deputat Gál Károly a propus un aviz favorabil. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 

asupra proiectului de Lege menționat.  
 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.84 din 

Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru 
completarea art.121 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PLx. 240/2022). 

Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare modificarea și completarea art.84 din Legea nr.272/2004, precum și 
completarea art.121 alin.(1) din Legea nr.286/2009. Inițiativa vizează instituirea obligației 
minorului agresor și a familiei sale de a participa la programele speciale de consiliere 
psihologică, organizate de serviciile de specialitate publice sau private. În lipsa acordului 
părinților, măsura să poată fi dispusă de instanțele judecătorești competente în soluționarea 
cazurilor cu minori implicați în acte de agresiune asupra altor minori sau asupra unor 
persoane adulte.   

Doamna deputat Olivia-Diana Morar a precizat că se dorește o intervenție la Codul 
Penal pe art.121. Răspunderea penală este o răspundere personală, ea nu poate fi extinsă 
chiar dacă persoana care a săvârșit faptele penale este minor. Răspunderea penală nu poate 
fi răsfrântă asupra părinților care sunt parte responsabilă civilmente. Ideea de legiferare nu 
este una rea, dar felul în care se vrea intervenția pe Codul Penal nu respectă principiile de 
bază ale legislație penale și practic ar atrage o nelegalitate a textului proiectului. 

Comisia, cu 23 de voturi pentru și 1 abținere, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de Lege.  
 

În zilele de marți, 17 mai 2022, miercuri, 18 mai 2022 și joi, 19 mai 2022, lucrările 
Comisiei au avut pe ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de 
acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 

 
 

 PREȘEDINTE 
  Natalia Elena INTOTERO 

 
 
 


