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                               PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                                  CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

SINTEZA 

 

                               lucrărilor comisiei din data de 10 mai 2022 

 
 

Pe data de 10 mai 2022, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor, cu  următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind deconspirarea urmaşilor lucrătorilor Securităţii care ocupă 

demnităţi sau funcţii publice prin completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind accesul la 

propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Plx 153/2022). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare (Plx 154/2022). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Plx 155/2022). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului 

administrativ (Plx 156/2022). 

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

nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Plx 157/2022). 

6. Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare (Plx 158/2022). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul 

cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 167/2022). 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2022 pentru 

modificarea unor acte normative (PLx 225/2022). 

9. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2022 privind 

unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Cercetării, 
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Inovării şi Digitalizării şi a Autorităţii pentru Digitalizarea României necesare implementării 

componentei C7-Transformarea digitală din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi alte 

categorii de măsuri (PLx 226/2022). 

10.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 

privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a 

statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PLx 227/2022). 

11. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PLx 168/2022). 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială (PLx 230/2022). 

13.Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2022 pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de 

trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, precum şi unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar 

pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 

2020/C 91 I/01 (PLx 231/2022). 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2022 privind 

stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, 

precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului (PLx 

232/2022). 

15.Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea şi 

supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind 

distribuţia de asigurări (PLx 233/2022). 

16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de 

indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi a Legii nr.44/1994 privind 

veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (PLx 235/2022). 

17. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi a altor acte normative (PLx 241/2022). 

18. Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 242/2022). 

19. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 

(PLx 244/2022). 

20. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.8 şi alin.(1) al art.9 din Anexa nr.1 

Familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ ", Capitolul III: Culte, SECŢIUNEA 3: 
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Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Plx 245/2022). 

21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (Plx 246/2022). 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 25 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, Alexandru Victoria-

Violeta, Eugen Bejinariu, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál 

Károly, Anamaria Gavrilă, Flucuș Dumitru, Cristian-Paul Ichim, Oana Murariu, Ludovic Orban, 

Mădălina Peţa-Ştefănescu, Ionel Stancu, Elena Stoica, Ion Ștefan, Antonel Tănase, Eugen Terente și 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

Au absentat următorii: dna deputată Cristina Agnes Vecerdi - din Grupul parlamentar al PNL și  

dna Mirela Elena Adomnicăi - din Grupul parlamentar al PSD. 

Dl deputat Mircea Roșca a fost înlocuit cu mandat de dl deputat Adrian-Felician Cozma. 

Au participat, în calitate de invitaţi din partea  Autorității de Supraveghere Financiară doamna 

Magdalena Ioniță - Șef serviciu, împreună cu doamna Simona Dobrică - Șef serviciu la 

Departamentul pentru reglementarea sectorului asigurare-reasigurare pentru proiectul de lege de la 

punctul 15 (PLx 233/2022), domnul Iulian Bucur - Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii 

pentru proiectul de lege de la punctul 10 (PLx 227/2022) şi din partea Ministerului Justiţiei, pentru 

proiectul de lege de la punctul 19 (PLx 244/2022), domnul Mihai Pașca - Secretar de Stat. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 (Plx 153/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

La punctul 2 a luat cuvântul dna deputată Alina-Loredana Predescu, în numele dnei deputate 

Ana Maria Cătăuță, care este inițiatoare, pentru a justifica necesitatea promovării acestei inițiative 

legislative, întrucât trebuia eliminată inechitatea din învățământ de a se acorda burse de merit doar 

elevilor din școlile de stat, dar nu și acelora din cele private, potrivit principiilor egalității de 

tratament și al aceluia că “resursa materială urmează elevul”. Apoi propunerea legislativă de la 

punctul 2 (Plx 154/2022) a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 (Plx 155/2022) a fost avizată favorabil cu majoritate de 

voturi. 

La punctul 4 a luat cuvântul dna deputată Oana Murariu - în calitate de inițiatoare - care a 

ținut să evidențieze că propunerea sa legislativă vine să consacre o practică unitară în justiție, în 
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ccea ce privește suspendarea actelor administrative în instanță, adică odată cu publicarea încheierii 

în Monitorul Oficial, hotărârea instanței să devină opozabilă tuturor, nu numai reclamanților. La 

finalul discuției asupra acestui punct, propunerea legislativă de la punctul 4 (Plx 156/2022) a fost 

avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 5 (Plx 157/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 6 (Plx 158/2022) a fost avizată favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 (Plx 167/2022) a fost avizată favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 8 (Plx 225/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 9 (Plx 226/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege (Plx 227/2022) de la punctul 10, a luat cuvântul 

domnul Iulian Bucur - Secretar de Stat de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care a 

declarat că ministerul pe care-l reprezintă și Guvernul nu susțin promovarea acestui proiect de lege 

și că era necesar, în prealabil, elaborarea unui studiu de impact. La finalul discuției asupra acestui 

punct, proiectul de lege de la punctul 10 (Plx 227/2022) a fost avizat negativ cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 11 (Plx 168/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 12 (Plx 230/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 13 (Plx 231/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 14 (Plx 232/2022) a fost amânată pentru o săptămână, la 

propunerea dlui deputat Ludovic Orban, pentru a se invita un secretar de stat de la Ministerul 

Muncii și Solidarității Sociale. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege de la punctul 15 (Plx 233/2022)  a luat cuvântul 

doamna Magdalena Ioniță - Șef serviciu la Autoritatea de Supraveghere Financiară, care a 

reamintit că proiectul  asigură transpunerea în legislația natională a art.2 pct.2 - 6 din Directiva 

(UE) 2019/2177 a Parlamentului European si a Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a 

Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare de 

reasigurare. În plus, domnia sa a precizat că, practic, proiectul de lege modifică Legea 

nr.236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, în vederea instituirii 

competenței A.S.F. de a solicita și societăților de asigurare toate documentele necesare derulării 
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procesului de supraveghere și a introducerii unor prevederi care să clarifice modalitatea în care 

distribuitorii pot utiliza datele cu caracter personal. Totodată, doamna Magdalena Ioniță a spus că 

textul inițial al Guvernului de la art.163 alin.(1) lit.b) din Legea nr.237/2015, supusă 

modificării, este mai adecvat decât forma proiectului de lege de la Senat. În final, proiectul de 

lege de la punctul 15 (Plx 233/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi, cu 

recomandarea membrilor comisiei ca - la întocmirea raportului - la art.163 alin.(1) lit.b) 

din Legea nr.237/2015 - să se păstreze forma inițială a Guvernului. 

Proiectul de lege de la punctul 16 (Plx 235/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 17 (Plx 241/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 18 (Plx 242/2022) a fost avizat negativ cu majoritate de voturi. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege (Plx 244/2022) de la punctul 19, a luat cuvântul 

domnul Mihai Pașca - Secretar de Stat la Ministerul Justiției. Domnia sa a spus că ministerul nu 

susține acest proiect care încearcă să digitalizeze doar rezultatele proceselor din justiție, adică 

comunicările încheierilor către justițiabili și că ministerul pe care-l reprezintă are în vedere o 

rezolvare de amploare a digitalizării activității instanțelor și ministerului, dar că - la momentul 

actual - nu există capacitatea tehnică și materială pentru a realiza acest deziderat.  La finalul 

dezbaterii asupra acestui punct, proiectul de lege de la punctul 19 (Plx 244/2022) a fost avizat 

favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 20 (Plx 245/2022) a fost avizată favorabil cu majoritate 

de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 21 (Plx 246/2022) a fost avizată favorabil cu majoritate 

de voturi. 

 

 

 

                                            Președinte 

 

                                         deputat Ibram Iusein 

 

 

    

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


