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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 22 februarie 2022 
 

Pe data de 22 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.       Proiect de Lege privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul 

public (PL-x 17/2022).   

2.          Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2021 

pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor acte normative şi a art.III din Legea nr.105/2020 pentru completarea Legii 

nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative (PL-x 27/2022).  

3        Proiect de Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr.I, II şi III la Legea 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri  (PL-x 

30/2022). 

4.          Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
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începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri  (PL-x 32/2022). 

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

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 34/2022). 

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

Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 

unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene (PL-x 35/2022). 

7.        Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.118/2002 pentru 

instituirea indemnizaţiei de merit (PL-x 37/2022). 

8.             Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52 /2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri  (PL-x 38/2022). 

   9.     Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi 

pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 39/2022). 

10.        Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2021 

pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru 

acordarea unei indemnizaţii compensatorii pentru persoanele cu handicap (PLx 43/2022). 

11.           Proiect de Lege pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din 

justiţie (PLx 44/2022). 

12.          Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor 

ştiinţifice, semnat la Bucureşti, la 23 noiembrie 2021 (PLx 45/2022). 

 

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. 
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La lucrările comisiei au participat - din partea Guvernului - următorii invitați:  

- pentru punctul 1 de pe ordinea de zi - dna Larisa Baracă, consilier la Secreatariatul 

General al Guvernului; 

- pentru punctul 2 de pe ordinea de zi - dl Secretar de stat Mihai Pașca, de la Ministerul 

Justiției; 

- pentru punctul 3 de pe ordinea de zi - Comisar-șef de poliție, dl Cătălin-Valentin Negoi 

-Niță, Directorul Agenței Naționale Antidrog. 

 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

La dezbaterile asupra punctului 2 a luat cuvântul dl Secretar de stat Mihai Pașca, de la 

Ministerul Justiției, care a spus că ministerul său susține avizarea favorabilă a proiectului de 

lege pentru prorogarea până la finele acestui an a aplicării Legii nr.176/2010 privind integritatea 

în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, în sensul depunerii pe cale electronică a 

declarațiilor de avere și de interese, deoarece volumul de date ce ar trebui prelucrate este foarte 

mare, iar la momentul actual nu există suportul tehnic și logistic adecvat. La finalul dezbaterilor 

asupra acestui punct, proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi.  

La dezbaterile asupra punctului 3 a luat cuvântul Directorul Agenței Naționale Antidrog, dl 

comisar-șef de poliție Cătălin-Valentin Negoi, care a afirmat că proiectul de lege introduce o 

diferențiere necesară și solicitată și de Uniunea Europeană între canabinoizii sintetici, care sunt 

mai cunoscuți sub denumirea comună de substanțe etnobotanice, și canabinoizii naturali utilizați 

pentru fabricarea unor medicamente de uz uman. În final, fiind supus la vot, proiectul de lege de 

la punctul 3 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

La dezbaterile asupra punctului 4 a luat cuvântul dl deputat Ibram Iusein, care a declarat - 

în susținerea unui aviz favorabil - că proiectul de lege este bine venit, întrucât permite și copiilor 

care aparțineau doar unuia dintre părinții deportați să beneficieze de drepturile bănești prevăzute 

pentru urmașii celor deportați. În final, fiind supus la vot, proiectul de lege de la punctul 4 a fost 

avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

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 negativ cu majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 8 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 
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La dezbaterea punctului 9, a luat cuvântul dl deputat Ludovic Orban, care a spus că 

creșterea salariului minim pentru angajații din sectorul agricol, așa cum a fost prevăzută prin 

proiectul de lege, poate afecta grav activitatea firmelor private, care nu vor putea acoperi aceste 

salarii, deoarece și așa acestea aveau o situație precară după anii de pandemie, în condițiile în 

care anul acesta s-ar putea confrunta și cu o secetă pedologică severă. La finalul dezbaterilor 

asupra acestui punct, proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat negativ cu majoritate de 

voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a fost scos de pe ordinea de zi, prin votul unanim al 

membrilor comisiei, acesta fiind dezbătut deja în plen. 

Proiectul de lege de la punctul 12 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

 

 

 

 

                                        Președinte 

 

                                         deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

    

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu  

 


