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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 23 martie 2022 
 

 

Pe data de 23 martie 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 şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 

614/2021). 

2.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind 

implementarea formularului digital de intrare în România (Plx 51/2022). 

3.   Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2021 privind 

anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale (PLx 

81/2022). 

4.    Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul magistraţilor (PLx 

26/2022). 

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

completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice (PLx 84/2022). 

6.     Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi pentru modificarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal (PLx 88/2022). 

7.   Propunere legislativă pentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PLx 46/2022). 

8.   Propunere legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx 92/2022). 
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9.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (PLx 

93/2022). 

10.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea 

formularului digital de intrare în România (PLx 94/2022). 

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

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri 

pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului 

digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de 

COVID-19 (PLx 95/2022). 

12.  Proiectul Legii aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră (PLx 96/2022). 

13.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea 

sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la 

neplata tarifelor rutiere (PLx 98/2022). 

14.    Proiect de Lege pentru completarea art.181 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 

(PLx 108/2022). 

15.    Proiect de Lege pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modifîcarea art.4 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii (PLx 113/2022). 

16.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 

(PLx 114/2022). 

17.     Propunere legislativă pentru acordarea de zile libere plătite persoanelor care votează (PLx 

118/2022). 

18.     Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49 din 25 

iunie 2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto (PLx 121/2022). 

 

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, 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. 

A absentat dl deputat Ion Ștefan, din Grupul neafiliaților. 
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Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele comisiei. 

Au participat, în calitate de invitaţi din partea Guvernului, domnul Mihai Pașca, Secretar de stat în 

Ministerul Justiţiei şi domnul Ștefan Constantin, Secretar de stat în Ministerul Energiei. 

Au mai participat - pentru punctul 2 al ordinii de zi - dna Manuela Sărățeanu, în calitate de Șef 

Direcție Tehnologia Informației la Serviciul de Telecomunicații Speciale și dl Andrei-Sabin Dănilă - 

Inspector-șef în cadrul aceleiași instituții. 

A participat, de asemenea, în calitate de inițiator, pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, dl deputat 

Mihai Botez. 

 

 

 Pentru propunerea legislativă de la punctul 1 membrii comisiei au decis - cu majoritate de voturi – să 

dea un raport de adoptare cu amendamente admise. 

La punctul 2 a luat cuvântul dl deputat Cristian-Paul Ichim care și-a exprimat opinia că deși proiectul 

de lege era binevenit la momentul pandemiei, dar că acesta este depășit în prezent. Apoi dna deputată 

Alexandru Victoria-Violeta a subliniat că Guvernul nu a fost în stare să implementeze Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.129/2021 din cauza organizării necorespunzătoare, afectând libera circulație a 

cetățenilor români care se întorceau în țară. 

Reprezentanții S.T.S. au intervenit în dezbateri, solicitând comisiei un aviz favorabil. 

La finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat negativ cu majoritate de voturi. 

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

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

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

La dezbaterile asupra punctului 6 de pe ordinea de zi, a luat cuvântul, în calitate de inițiator, dl 

deputat Mihai Botez. Domnia sa a argumentat că principalul motiv pentru conceperea inițiativei sale a 

fost numărul mare de decese înregistrat în accidente de mașină - peste 1800 în ultimul an. Inițiatorul a mai 

spus că propunerea sa legislativă oferă posbilitatea fiecărui participant la trafic să aibă o cameră video la 

bordul mașinii, iar înregistrarea făcută cu aceasta să fie recunoscută la poliție, în caz de accident, în 

condițiile în care numărul polițiștilor aflați în stradă este relativ redus. 

A mai luat cuvântul dna deputată Alexandru Victoria-Violeta care a spus că ar susține inițiativa  dacă 

ar fi convinsă că filmarea realizată de domnia sa, ar fi luată-n considerare - conform inițiativei în discuție 

- de către polițiștii care ar cerceta un incident din trafic. În plus, dânsa a arătat că ar fi fost suficient și un 

ordin de ministru pentru a se crea o practică unitară în acest sens, la nivelul inspectoratelor de poliție 

județene. 
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La finalul dezbaterilor asupra acestui punct, propunerea legislativă de la punctul 6 a fost avizată 

negativ cu majoritate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 7, a luat cuvântul dl deputat Dragoş-Cătălin Teniţă care a 

apreciat că inițiativa este justificată, întrucât de calitatea pregătirii personalului medical depinde  viața 

oamenilor și de aceea este oportun ca la școlile postliceale cu profil sanitar să poată fi acceptați numai 

elevii care au dat bacaulaureatul și au absolvit liceul. 

Pe de altă parte, câțiva membri ai comisiei au considerat că inițiativa introduce o discriminare între 

școlile postliceale cu profil sanitar și celelalte școli, în ceea ce privește necesitatea obținerii 

bacaulaureatului pentru continuarea studiilor, iar dl deputat Cristian-Paul Ichim a afirmat că învăţământul 

românesc are încă mare nevoie de criterii reale și serioase în ceea ce privește organizarea.  

La finalul dezbaterilor asupra acestui punct, propunerea legislativă de la punctul 7 a fost avizată 

favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 8 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 9 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

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

Proiectul de lege de la punctul 11 a fost avizat negativ cu majoritate de voturi. 

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

acestui punct de pe ordinea de zi, dl deputat Cătălin-Zamfir Manea a ținut să se consemneze faptul că 

domnia sa a votat împotrivă. 

Proiectul de lege de la punctul 13 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 14 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 15 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 16 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 17 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 18 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

 

 

 

                                           Președinte 

 

                                         deputat Ibram Iusein 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


