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                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

 

 

SINTEZA 

 

                  lucrărilor comisiei din data de 12 aprilie 2022 

 
 

Pe data de 12 aprilie 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. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la 

ordin (PLx 134/2022). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului (PLx 

135/2022). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 

(PLx 144/2022). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.425 alin.(1) lit.b) din Legea nr.134/2010 privind 

Codul de procedură civilă (PLx 120/2022). 

5. Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor (PLx 89/2022). 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2022 pentru 

modificarea Legii nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare 

şi execuţional penale (PLx 159/2022). 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2022 privind 

acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina (PLx 160/2022). 
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8.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2022 pentru 

modificarea art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică (PLx 161/2022). 

9.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 

(PLx 162/2022). 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice (PLx 163/2022). 

11.   Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională 

în materie civilă şi comercială (PLx 164/2022). 

12.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 165/2022). 

13.   Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (61) al articolului 42 din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, precum şi pentru abrogarea alineatului (17) al articolului 

31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 (PLx 166/2022). 

14.   Diverse. 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 26 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, Flucuș Dumitru, Cristian-Paul Ichim, Oana Murariu, Ludovic Orban, Eliza-Mădălina Peţa-

Ştefănescu, Mircea Roşca, Ionel Stancu, Elena Stoica, Ion Ștefan, Dan Tanasă, Antonel Tănase, 

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

A absentat dna deputată Mirela Elena Adomnicăi, din Grupul parlamentar al PSD. 

 

Au participat - în calitate de invitaţi din partea Băncii Naţionale a României, pentru proiectele 

de lege PLx 134/2022 şi PLx 135/2022 de la punctele 1 şi 2 - doamna Ruxandra Avram, directoarea 

Direcţiei pentru Monitorizarea Infrastructurilor Pieţelor Financiare şi a Plăţilor şi domnul Ionuţ 

Horătău, expert la Serviciul de Monitorizare Plăţi şi Instrumente de Plată, iar din partea Ministerului 

Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei Române - pentru proiectele de lege PLx 

159/2022, PLx 163/2022 și PLx 165/2022 de la punctele 6, 10 şi 12 - domnul Cristian Păunaş - 

director adjunct la Direcţia Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, domnul Florinel Chirilă, ofiţer 

specialist la Centrul operaţional al I.G.P.R., precum şi domnul Alexandru Popa - Șef serviciu. 
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Doamna Ruxandra Avram, director la Direcţia pentru Monitorizarea Infrastructurilor Pieţelor 

Financiare şi a Plăţilor din BNR a luat cuvântul pentru proiectele de lege de la punctele 1 (PLx 

134/2022) şi 2 (PLx 135/2022) și a declarat că BNR-ul susține avizarea celor două proiecte de lege, 

prin care se fac multe actualizări terminologice și se facilitează electronic tranzacțiile interbancare și 

între bănci și persoane fizice și juridice, prin instrumentele de plăți ca biletul la ordin, cambia și 

cecul, principalul avantaj fiind că se asigură remiterea spre încasare a instrumentelor de debit de 

către posesor către instituţia sa de credit, prin intermediul unui canal electronic securizat.  Unii 

dintre membrii comisiei au opinat - luând în considerare observațiile Consiliului Legislativ - că ar fi 

fost poate mai oportun să se promoveze două legi noi, decât să se modifice în proporție de peste 

50% cele 2 legi vechi. Mai mult chiar, dl deputat Ilie-Alin Coleşa a invocat avizul negativ dat de 

Consiliul Legislativ ca argument fundamental în respingerea respectivelor proiecte de lege. 

La finalul dezbaterilor asupra celor două proiecte de lege conexe, atât proiectul de lege de la 

punctul 1 (PLx 134/2022), cât și proiectul de lege de la punctul 2 (PLx 135/2022) au fost avizate 

favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 (Plx 144/2022) a fost avizată favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 (Plx 120/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 5 (Plx 89/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.146/2021 privind 

monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale (PLx 159/2022) de 

la punctul 6, a luat cuvântul - din partea inițiatorului - domnul Cristian Păunaş, director adjunct la 

Direcţia Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul M.A.I., care a spus că sistemul brățărilor 

electronice pentru persoanele cu condamnări penale nu s-a putut implementa încă, dar este în faza de 

achiziție, iar implementarea acestu tip de sistem informatic este o noutate care va dura până în anul 

2025. Câțiva dintre membrii comisiei, doamnele deputate Simona-Maya Teodoroiu și Oana 

Murariu, precum și domnii deputați Ștefan Ion și Dan Tanasă au criticat implementarea târzie și au 

cerut să se ia modelul unor țări unde acest sistem se aplică deja, cum sunt Turcia, Spania și țările 

nordice. 

Proiectul de lege de la punctul 7 (PLx 160/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 8 (PLx 161/2022) a fost avizat negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 9 (Plx 162/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 
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La dezbaterile asupra proiectului de lege (PLx 163/2022) de la punctul 10, a luat cuvântul - din 

partea inițiatorului - domnul Florinel Chirilă, ofiţer specialist la Centrul operaţional al I.G.P.R., care 

a declarat că modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice în sensul măririi perioadelor de suspendare a permiselor de 

conducere pentru încălcarea OUG nr.195/2002 este foarte necesară, deoarece România e pe primul 

loc în Europa la numărul de decese din accidente de circulație și a spus că M.A.I. susține 

promovarea acestui proiect de lege, iar - după supunerea proiectului consultării publice – acesta s-a 

bucurat de opinii favorabile. În replică, dl deputat Eugen Bejinariu a afirmat că proiectul lasă mai 

mult spațiu abuzurilor din partea agenților de circulație și că va vota împotriva proiectului de lege. 

La finalul discuției asupra acestui punct, proiectul de lege de la punctul 10 (PLx 163/2022) a 

fost avizat negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 (PLx 164/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege de la punctul 12 (PLx 165/2022) a luat cuvântul - din 

partea inițiatorului - domnul Alexandru Popa, șef serviciu în cadrul I.G.P.R. care a spus că proiectul 

este util îmbunătățirii traficului pe drumurile publice și a spus că M.A.I. susține avizarea acestuia. În 

cadrul dezbaterilor, domnii deputați Mircea Roșca și Eugen Bejinariu și-au exprimat nemulțumirea 

față de faptul că proiectele de lege inițiate de M.A.I. nu sunt susținute de un secretar de stat din 

cadrul acestui minister. 

În finalul discuției asupra acestui punct, proiectul de lege de la punctul 12 (PLx 165/2022) a 

fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.   

Propunerea legislativă de la punctul 13 (Plx 166/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

 

În a doua parte a şedinţei, în cadrul punctului 14, “Diverse”, membrii comisiei au avut 

discuţii referitoare la informaţiile apărute în spaţiul public privind ameninţările şi posibila 

încălcare a dreptului la libertatea de expresie, a drepturilor la viaţa privată şi altor drepturi ale 

doamnei Emilia Șercan, jurnalist de investigaţii.  Dna deputată Violeta Alexandru a condus partea 

a doua ședinței, în calitate de moderator, la solicitarea dlui deputat Ibram Iusein, președintele 

comisiei. 

Deși au fost invitați, Inspectorul general al Poliţie Române, Benone-Marian Matei, şi 

generalul Marian Paul Hăpău, director al Direcţiei generale de informaţii a apărării (DGIA - 

serviciul secret al Armatei române), nu s-au prezentat la audierile unde a fost invitată şi a 

participat şi jurnalista Emilia Şercan. În schimb, primul dintre cei invitați a adresat o scrisoare de 
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răspuns la invitația ce i s-a făcut. Scrisoarea acestuia a fost citită membrilor comisiei și invitaților 

de către dna Maya Teodoroiu - vicepreședintă a Comisiei. 

În continuare a luat cuvântul dl deputat Ludovic Orban care a spus că prezenţa unor oficiali 

guvernamentali la comisiile parlamentare nu este una facultativă, iar absenţa invitaţilor "reprezintă 

o gravă încălcare a obligaţiilor pe care le au în funcţiile pe care le deţin şi o sustragere de la 

controlul parlamentar", despre care s-a arătat convins "că aceasta s-a realizat cu acordul expres al 

ministrului de Interne şi al Apărării". Domnia sa a mai adăugat că: "Noi nu i-am chemat aici ca să 

ne dea nişte informaţii pe care le cunoşteam şi care nu reprezintă decât praf în ochi. Pe  şeful 

Inspectoratului de Poliţie l-am chemat să-i punem câteva întrebări care sunt în afara adresei la 

mişto pe care a trimis-o comisiei. Cei doi oficiali consideră că Parlamentul este o instituţie pe care 

ei nu dau două parale, fie ei, fie şefii lor. Aici nu e vorba de un caz oarecare. Doamna Şercan a 

prezentat public, pe 18 ianuarie, elemente care indică faptul că e posibil ca Nicolae Ciucă, 

premierul României, să fi obţinut titlul de doctor prin furt, prin plagiat. Ceea ce a păţit doamna 

Şercan ulterior trebuie coroborat cu tot ceea ce s-a întâmplat în speţa dovedirii plagiatului", a 

susţinut Orban. 

În continuare a luat cuvântul dl deputat Ludovic Orban care a spus că prezenţa unor oficiali 

guvernamentali la comisiile parlamentare nu este una facultativă, iar absenţa invitaţilor "reprezintă 

o gravă încălcare a obligaţiilor pe care le au în funcţiile pe care le deţin şi o sustragere de la 

controlul parlamentar", despre care s-a arătat convins "că a fost realizat cu acordul expres al 

ministrului de Interne şi al Apărării". Domnia sa a mai adăugat că: "Noi nu i-am chemat aici ca să 

ne dea nişte informaţii pe care le cunoşteam şi care nu reprezintă decât praf în ochi. (…) Cei doi 

oficiali consideră că Parlamentul este o instituţie pe care ei nu dau două parale, fie ei, fie şefii lor. 

Aici nu e vorba de un caz oarecare. Doamna Şercan a prezentat public, pe 18 ianuarie, elemente 

care indică faptul că e posibil ca Nicolae Ciucă, premierul României, să fi obţinut titlul de doctor 

prin furt, prin plagiat. Ceea ce a păţit doamna Şercan după trebuie coroborat cu tot ceea ce s-a 

întâmplat în speţa dovedirii plagiatului", a susţinut Orban. 

A intervenit în dezbatere și dl deputat Romulus Damian care a opinat că "audierea s-a 

transformat într-un război şi într-o ceartă împotriva lui Nicolae Ciucă", apreciind totodată că 

jurnalista a suferit un "abuz" asupra căruia trebuie să se pronunţe instituţiile abilitate. 

Apoi dna deputată Violeta Alexandru a întrebat-o pe dna Emilia Șercan dacă crede că îi sunt 

încălcate drepturile fundamentale, iar jurnalista a replicat concis: „Absolut. Pe linie. Încălcate pe 

linie”. Apoi i s-a cerut invitatei să relateze în ce mod i-au fost încălcate drepturile. 

Înainte de face referiri concrete la cazul său, jurnalista invitată la audieri a adresat o critică 

dură autorităților, spunându-le parlamentarilor prezenți următoarele: "Doamnelor şi domnilor, aţi 

eşuat în reformarea instituţiilor statului, aţi eşuat în misiunea de a asigura un control civil asupra 
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instituţiilor de forţă, în a garanta siguranţa cetăţenilor şi în a garanta libertatea presei. Aţi eşuat în 

misiunea de a asigura promovarea competenţei, profesionalismului şi valorilor în politică şi 

societate, dar aţi avut un foarte mare succes în promovarea obedienţei, incompetenţei şi 

servilismului, la fel cum aţi avut un mare succes atunci când aţi ajuns la putere să reprezentaţi 

interesele de partid, interesele de grup şi interesele personale".  

Dna Șercan a declarat apoi următoarele despre cazul său: „Ceea ce cred eu voi încerca să 

dovedesc prin investigaţiile mele jurnalistice ulterioare. Important este ca instituţiile statului să îşi 

facă treaba și să nu încerce să muşamalizeze povestea aceasta şi să vină cu un rezultat cât se poate 

de repede şi să arate cine sunt vinovaţii. Aşa cum a făcut-o în urmă cu 3 ani, când am fost 

ameninţată cu moartea, a fost găsită şi persoana care mi-a trimis mesajul, dar şi cei care l-au pus 

pe respectivul ofiţer de poliţie să îmi trimită mesajul, aşa să facă şi acum! Să-l găsească pe acela 

de la care s-a scurs informaţia şi apoi cine au fost cei care au autorizat scurgerea ei în presă, cu 

scopul ca eu să fiu compromisă. A fost condamnat ofiţerul acela de poliţie. La fel şi cei care l-au 

pus să transmită mesajul au fost condamnaţi. Da, în acel caz instituţiile statului şi-au făcut datoria 

cu maximă rapiditate. În două luni de zile, inclusiv persoanele care au comandat transmiterea 

mesajelor de ameninţare cu moartea la adresa mea au fost găsite. Acum în 40 şi ceva de zile eu 

nici măcar nu am fost chemată la audiere. A se face diferenţa între cele două cazuri”, a mai 

subliniat Emilia Şercan. 

Jurnalista Emilia Şercan a acuzat apoi autorităţile statului că au orchestrat o operaţiune de 

compromitere împotriva sa, după ce a acuzat că teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă este 

plagiată, iar acum autoritățile încearcă să muşamalizeze această acţiune. Ea afirmă că - în decurs 

de o lună - a fost vizată de trei acţiuni distincte de ameninţare, defăimare şi intimidare şi că una 

dintre acestea a fost făcută, potrivit probelor pe care le deţine, cu complicitatea unor persoane din 

instituţii ale statului. 

Față de aceste acuze, IGPR a precizat - prin intermediul scrisorii trimise la comisie - că două 

dintre dosarele penale referitoare la violarea vieţii private deschise ca urmare a plângerilor depuse 

de jurnalistă, dosare pentru care a fost extinsă urmărirea penală şi pentru acces ilegal la un sistem 

informatic, au fost reunite şi preluate de Parchetul Tribunalului Bucureşti. Scrisoarea menționată 

mai preciza că - la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - există în lucru 

doar dosarul penal referitor la ameninţare, sub supravegherea procurorului.  

În legătură cu acestea, jurnalista s-a plâns membrilor comisiei că : "(…) atunci când m-am 

dus la Poliţie să reclam şi am înregistrat acea plângere pentru scurgere de informaţii, plângerea 

mea care a fost depusă în data de 18 februarie la Direcţia de control intern al Inspectoratului 

General al Poliţiei Române a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Sectorul 4 în data de 2 

martie. (…) Aş mai vrea ca Poliţia Română şi Parchetul să explice de ce în acest caz, în această 
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plângere penală, s-a început urmărirea penală in rem pentru violarea vieţii private şi nu pentru 

scurgere de informaţii, deşi eu am depus plângere în primul rând pentru scurgere de informaţii. 

(...) În finalul declarației sale, dna Emilia Șercan a ținut să adauge: „Nu voi lăsa poves tea aceasta 

să fie muşamalizată",  

Ulterior, jurnalista a vorbit despre faptul că a fost încercată o acţiune de compromitere a sa, 

când o serie de poze făcute în urmă cu 20 de ani - în care apărea sumar îmbrăcată - i-au fost furate 

din calculator și au apărut pe 74 de site-uri, dintre care peste 60 aparţin de trustul Realitatea TV. 

La finalul dezbaterii asupra punctului 14, reacționând la scrisoarea din partea IGPR și la o 

adresă din partea dlui general Marian Paul Hăpău, directorul Direcţiei generale de informaţii a 

apărării, prin care acesta motiva neparticiparea la audierea în cadrul comisiei prin aceea că direcția 

din Ministerul Apărării nu are nicio legătură cu cazul jurnalistei Emilia Șercan, dna deputată 

Violeta Alexandru a declarat: „Noi nu vom renunţa la acest subiect. Vom solicita o comisie de 

anchetă, în funcţie de ce ne lămurim data viitoare la şedinţă, după ce ne vom lămuri asupra celor 

două invitaţii tratate neserios de şeful Poliţiei Române, respectiv DGIA. (…) Că o fi de acum, că o 

fi de mai demult, eu acum consider că este momentul să luăm o poziţie.” 

La finalul şedinţei, dna deputată Violeta Alexandru a precizat că cei doi reprezentanți ai 

IGPR și DGIA vor fi invitaţi din nou la Comisie, împreună cu Emilia Şercan, iar în cazul în care 

aceştia absentează din nou, va solicita înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă cu privire 

la cazul Şercan. 

 

 

 

                                        Președinte 

 

                                         deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

    

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 

 

 

 


