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                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

         PROCESUL VERBAL 

 

al şedinţei comisiei din data de 8 februarie 2022 
 

Pe data de 8 februarie 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.     Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea 

nr.51/1991 privind securitatea naţională a României (Pl-x 561/2021).   

2.      Proiect de Lege privind căutarea persoanelor dispărute (PL-x 600/2021).  

3             Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 602/2021). 

4.            Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996 şi a Legii nr.53/2003 Codul Muncii (PL-x 604/2021). 

5.             Proiect de Lege pentru declararea lui Ştefan cel Mare, Domnitor al Moldovei, 

drept erou naţional şi patron istoric al culturii româneşti (PL-x 605/2021). 

6.         Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 

610/2021). 

7.            Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(71) şi (72) ale art.168 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 572/2021). 

8.         Propunere legislativă privind protecţia avertizorilor în interes public (PL-x 

573/2021). 
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9.            Proiect de Lege privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul 

public (PLx 17/2022). 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 27 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, 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, 

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. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele comisiei 

La lucrările comisiei a participat - din partea Guvernului - pentru punctul 2 de pe ordinea de zi 

- dl Giorgian Dragomir, ofițer la Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului 

General al Poliției Române. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. În cadrul 

dezbaterilor, a luat cuvântul dna deputată Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, care a evidențiat că - în 

condițiile în care fenomenul dispariției de persoane era necesară o lege, până acum existând doar 

legislație secundară care să sprijine soluționarea cu celeritate a acestor cazuri de către structurile 

specializate din cadrul Poliției Române. 

La dezbaterile asupra punctului 3 a intervenit dl deputat Dan Tanasă, care este și co-inițiator 

al proiectului de lege. Domnia sa a declarat că abrogarea Legii nr.55/2020 este necesară, întrucât 

după cum s-a dovedit și în Israel – unde populația este aproape în întregime vaccinată și mare parte 

din aceasta are și boosterul (doza a treia de vaccin) – există un număr foarte mare de infectați, 

așadar vaccinul nu imunizează, așa cum s-a vehiculat fals. În plus, după cum se știe, un număr mare 

de instanțe judecătorești din România au anulat amenzile date în baza respectivei legi, aceasta 

contribuind, în mod anacronic, la perpetuarea pe durată nedefinită a stării de alertă. Pe de altă parte, 

a mai spus dl deputat Ilie-Alin Coleşa legea respectivă încalcă separația puterilor în stat, întrucât 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență din subordinea Guvernului emite hotărâri care 

restrâng drepturile și libertățile omului, acestea putând fi limitate doar prin lege. 

În final, propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi, cu un 

amendament admis. Amendamentul a fost formulat de dna deputată Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, 

care avea și calitatea de co-inițiatoare a proiectului de lege, amendamentul constând în scurtarea 

termenului în care trebuie să răspundă petiționarului instituțiile responsabile pentru reconstituirea 

vechimii în muncă, pe baza documentelor din arhive, de la 90 de zile la 60 de zile. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

La dezbaterile asupra punctului 8 a intervenit dna deputată Oana Murariu, care este și co-

inițiatoare a proiectului de lege. Domnia sa a declarat că este necesară promovarea proiectului său, 

pentru că atunci când un funcționar bugetar sau un angajat la privat dezvăluie organelor de anchetă 

nereguli sau ilegalități ale angajatorului, se întâmplă de multe ori ca respectivul să sufere 

repercusiuni negative la locul de muncă și este necesar ca să fie protejat suplimentar, pentru a 

compensa o posibilă comportare discreționară a angajatorului. 

Față de acestea, dl deputat Cătălin-Zamfir Manea a opinat că inițiativa legislativă încearcă 

legiferarea „turnătoriei”. În replică, dna deputată Oana Murariu a spus că proiectul prevede o 

protecție suplimentară pentru angajatul corect, inclusiv din partea Agenției Naționale de Integritate. 

 A luat cuvântul și dl deputat Dragoş-Cătălin Teniţă, care a ținut să precizeze că, deși există 

legislație în acest domeniu încă din anul 2004, proiectul de lege se va dovedi util în special în 

spețele legate de hărțuirea sexuală la locul de muncă și de abuzurile șefilor asupra angajaților din 

domeniul protecției mediului. 

Fiind supusă la vot, propunerea legislativă de la punctul 8 a fost avizată negativ cu majoritate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a fost amânat pentru două săptămâni, prin votul unanim al 

membrilor comisiei. 

 

 

                                        Președinte 

 

                                         deputat Ibram Iusein 

 

    

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


