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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 5 aprilie 2022 

 
 

Pe data de 5 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 completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii (PL-x 102/2022).   

2.   Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare (PL-x 136/2022).  

3          Propunere legislativă "Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior 

şi suveran al poporului şi al cetăţeanului român" (PL-x 79/2022). 

4.            Diverse. 

La lucrările comisiei au participat un număr de 23 deputați, din numărul total de 27. Astfel, au 

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

Daniel-Florin Ghiţă, 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, Ionel Stancu, Elena Stoica, Ion Ștefan, Dan Tanasă, 

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

Au absentat următorii: dl deputat Dragoş-Cătălin Teniţă – din Grupul parlamentar al USR, dl 

deputat Kulcsár-Terza József-György – din Grupul parlamentar al UDMR, dna deputată Mirela Elena 
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Adomnicăi – din Grupul parlamentar al PSD și dl deputat Mircea Roşca – din Grupul parlamentar al 

PNL. 

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

 

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

La dezbaterile asupra punctului 2 de pe ordinea de zi, a luat cuvântul, în calitate de inițiator, dl 

deputat Ilie-Alin Coleşa. Domnia sa a argumentat că principalul motiv pentru conceperea impozitului 

de solidaritate, ce face obiectul inițiativei sale, a fost faptul că este anormal ca să existe bugetari care 

au salariul mai mare decât Președintele României. Tocmai de aceea, domnia sa a formulat un 

amendament de modificare al textului inițial al propunerii legislative la care este coautor, prin care a 

înlocuit salariul de referință din conținutul acesteia - care era indemnizația netă lunară a Președintelui 

României – cu “salariul net corespunzător unui salariu brut egal cu nivelul a de 12 ori salariu minim 

brut per țară garantat în plată”. Dar amendamentul acesta a fost respins cu majoritate de voturi de 

către deputații prezenți. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată 

negativ cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 3 primit un aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

La punctul 4 - „Diverse”, a luat cuvântul dna deputată Alexandru Victoria-Violeta care a 

solicitat ca - la ședința următoare  a comisiei - să fie invitați jurnalista Emilia Șercan, împreună cu 

Inspectorul general al Poliției Române și șeful Direcției Generale de Informații a Armatei, pentru a 

lămuri informațiile care se vehiculează în presă în legătură cu posibile acțiuni de intimidare și 

încălcări ale dreptului la viață privată privind-o pe dna Emilia Șercan – jurnalistă de investigații care 

a publicat articole despre pretinse teze de doctorat plagiate ale câtorva șefi din poliție și despre un 

posibil plagiat în cadrul tezei de doctorat a premierului Nicolae-Ionel Ciucă. Majoritatea membrilor 

comisiei au fost de acord cu această solicitare. 

 

 

                                        Președinte 

 

                                         deputat Ibram Iusein 

 

    

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


