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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

Sinteza 

 

şedinţei comisiei din data de 13 septembrie 2022 

 

 

În data de 13 septembrie 2022, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor, ce s-a desfășurat cu prezență fizică, având 

următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică (Plx 435/202) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011(Plx 

343/2022) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.213 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011(Plx 

344/2022) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ (Plx 391/2022) 

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

nr.57/2019 privind Codul administrativ (Plx 416/2022) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011(Plx 

417/2022) 

7. Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel 

naţional a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind 

condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar (PLx 438/2022) 

8. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Chile în domeniul 

securităţii sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021 (PLx 449/2022) 

9. Proiect de Lege pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat (PLx 461/2022) 
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10. Proiect de Lege pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat (PLx 463/2022) 

11. Diverse 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 22 deputați, din numărul total de 27 de membri. 

Astfel, au fost prezenți următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Simona-Maya 

Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Victoria-Violeta Alexandru, Eugen Bejinariu, Ciprian Ciubuc, Ilie-

Alin Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Kulcsár-Terza József-György, Cristian-

Paul Ichim, Oana Murariu, Eliza Mădălina Peţa-Ştefănescu, Cristina Agnes Vecerdi, Ionel Stancu, 

Elena Stoica, Ludovic Orban, Ion Ștefan, Antonel Tănase, Eugen Terente și Laura-Cătălina Vicol-

Ciorbă. 

Au absentat: doamna deputată Anamaria Gavrilă - nefiliată, domnul deputat Dragoş-Cătălin 

Teniţă - neafiliat, doamna deputată Mirela Elena Adomnicăi - din Grupul parlamentar PSD, domnul 

deputat Gál Károly - din Grupul parlamentar UDMR și domnul deputat Mircea Roşca - din Grupul 

parlamentar PNL. 

Şedinţa a fost condusă alternativ de domnul deputat Ibram Iusein, preşedintele comisiei și de 

doamna deputată Simona Maya Teodoroiu, vicepreședintele comisiei. 

Au participat în calitate de invitați: doamna Georgiana Corina Popa din partea 

M.A.I./I.G.P.R., pentru proiectul de lege de la punctul 7 (PLx 438/2022),  iar pentru dezbaterile de la 

punctul 4 ( Plx 391/2022) și punctul 5 (PLx 416/2022),  doamna Domnica Focșăneanu, din partea 

Ministerului Dezvolatării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Şedinţa a debutat cu dezbaterile asupra punctului 1 (Plx 435/202). 

Doamna vicepreședinte Simona-Maya Teodoroiu a solicitat punctele de vedere ale membrilor 

comisiei, dat fiind faptul că inițiativa legislativă dublează aspecte prevăzute de lege, iar Guvernul nu 

susţine adoptarea iniţiativei legislative.  

Supusă votului, propunerea legislativă fost avizată negativ, cu majoritate de voturi. 

La punctul 2 (Plx 343/2022 ), s-a mentionat faptul că, Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei 

legislative. Domnul vicepreședinte Cătălin-Zamfir Manea a specificat că, prevederea face referire doar 

la persoanele cu funcții de conducere, nu și la ceilalți membri de partid.   

Propunerea legislativă a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 3 (Plx 344/2022) a fost avizată favorabil, cu majoritate de 

voturi. 

La dezbaterea punctului 4 (Plx 391/2022) a luat cuvântul doamna Domnica Focșăneanu, din 

partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Aceasta a subliniat faptul că deși 

nu există un punct de vedere al Guvernului, consideră că o astfel de reglementare ar contraveni libertății 

de exercitare pe care o au primarii, aceștia trebuind să aibă posibilitatea de a delega atribuții 

viceprimarului, în virtutea principiului autonomiei locale.  
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Doamna vicepreședinte Simona-Maya Teodoroiu a solicitat punctele de vedere ale membrilor 

comisiei, ținând cont atât de ceea ce a susținut reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, precum și de precizările Consiliului Legislativ. 

Nefiind opinii sau puncte de vedere, propunerea legislativă, supusă votului, a fost avizată 

negativ, cu majoritate de voturi. 

La dezbaterea punctului 5 (Plx 416/2022), președintele Comisiei, dl Ibram Iusein a dat 

cuvântul tot doamnei Domnica Focșăneanu, reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației. Aceasta a subliniat faptul că, nici pentru această modificare nu există un 

punct de vedere integrat al Guvernului, punctul de vedere al ministerului fiind de neavizare a propunerii 

legislative, din două considerente;  pe de o parte, completarea  făcută vizavi de modul de aprobare a 

statutului unității administrativ-teritoriale este o redundanță, întrucât  există deja o prevedere în Codul 

Administrativ care reglementează că toate ședințele Consiliului Local sunt publice, deci nu este 

necesară dublarea aceastei prevederi, iar cel de-al doilea considerent, ce vizează propunerea de 

înregistrare de către consilierii locali, prin mijloace proprii, a ședințelor de Consiliu Local, determină 

nesusținerea aceastei propuneri, din considerente de protecție a imaginii, a vieții, a modului în care se 

prezintă fiecare consilier în parte, existând posibilitatea prevăzută de lege a transmiterii ședințelor 

Consiliului Local și pe internet, în condiții strict reglementate. 

Propunerea legislativă fost avizată negativ, cu majoritate de voturi. 

În continuare s-a dezbătut punctul 7 (PLx 438/2022) unde doamna Georgiana Corina Popa din 

partea M.A.I./I.G.P.R., a susținut faptul că acest proiect de lege transpune o directivă europeană al cărei 

termen de transpunere a fost depășit, proiectul de lege facilitând cooperarea statelor membre în ceea ce 

privește resortisanţii ţărilor terţe. 

Doamna vicepreședinte Simona-Maya Teodoroiu a solicitat lămuriri în ceea ce privește 

necesitatea de investiții pentru punerea în aplicare.  

Răspunsul reprezentanului M.A.I./I.G.P.R. a fost afirmativ, în sensul că sunt prevăzute alocări 

de posturi noi, existând în acest sens un aviz favorabil din partea Ministerului Finanțelor. 

Proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Punctul 6 (Plx 417/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Punctul 8 (Plx 449/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Punctul 9 (PLx 461/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Punctul 10 (PLx 463/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

 

PREȘEDINTE, 

deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: expert parlamentar Adriana Câmpeanu 


