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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 24 mai 2022 

 

 

Pe data de 24 mai 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2022 privind 

stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx 267/2022). 

2.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2022 privind plata 

diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 

1 iulie 2017 -31 august 2021 (PLx 269/2022). 

3.  Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 272/2022). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.41 al Legii nr.119/1996 cu privire la actele de 

stare civilă (PLx 273/2022). 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2022 pentru 

reglementarea muncii în domeniul maritim (PLx 275/2022). 

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2022 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 

277/2022). 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind documentele 

de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în 

domeniul străinilor (PLx 279/2022). 

8.  Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public 

parlamentar (PLx 281/2022) 
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9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.168/2020 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în 

afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui 

decedat (PLx 283/2022). 

10.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi 

autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PLx 284/2022). 

11.   Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ şi pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice (PLx 285/2022). 

12.   Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind 

ajutorul public judiciar în materie civilă (PLx 286/2022). 

13.  Proiect de Lege 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 287/2022). 

14.   Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(5) din Legea nr.55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx 289/2022). 

15.    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, 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, Anamaria Gavrilă, Flucuș 

Dumitru, Cristian-Paul Ichim, Oana Murariu, Ludovic Orban, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Mircea 

Roşca, Ionel Stancu, Antonel Tănase, Eugen Terente, Cristina Agnes Vecerdi și Laura-Cătălina Vicol-

Ciorbă. 

Au absentat doamnele deputate Mirela Elena Adomnicăi și dna Elena Stoica, din Grupul 

parlamentar al PSD, dl Ion Ștefan - neafiliat, precum și dl deputat Gál Károly - din Grupul parlamentar 

al UDMR. 

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

 

Au participat din partea Guvernului următorii invitați: dl George Aurel Mohan - Secretar 

de Stat în Ministerul Sănătății pentru proiectul de lege de la punctul 1 (PLx 267/2022), iar pentru 

proiectul de lege de la punctul 6 (PLx 277/2022) - dl Adrian Cucu - Șeful Oficiului Național de 

Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 



 

3 

 

 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 1, a luat cuvântul dl George Aurel Mohan - Secretar 

de Stat de la Ministerul Sănătății, care a declarat că Guvernul susține avizarea proiectul de lege în 

discuție și că proiectul are în vedere ca - după 1 iulie - vaccinarea să nu se mai desfășoare în spitale 

și centre de vaccinare, ci în cabinetele medicilor de familie, iar personalul medical angajat fără 

concurs, pe perioadă determinată, să devină angajat permanent. Față de acestea, dna Violeta 

Alexandru a intervenit în dezbatere, afirmând că proiectul maschează, de fapt, un spor de salarii de 

30% pentru anumite categorii de personal medical și că măririle de salarii trebuiesc făcute odată cu 

legea salarizării. 

La finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 1 (PLx 267/2022) a fost avizat 

negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 (PLx 269/2022) a fost avizat cu majoritatea voturilor 

membrilor comisiei. 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 3, a luat cuvântul dna deputată Simona-Maya 

Teodoroiu, care a declarat că se fac prea multe modificări punctuale ale Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în loc să existe o concepție de 

ansamblu la modificarea acesteia și a spus că se va abține de la vot, chiar dacă inițiatorii 

proiectului sunt din același partid cu dânsa. În replică, dl deputat Cristian-Paul Ichim a spus că 

chiar dacă este binevenită prevederea ca autovehiculele care asigura paza patrimoniului autostrăzii 

și care intervin la toate evenimentele rutiere să aibă semnale luminoase de culoare galbenă, pentru 

ca personalul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere să-și semnalizeze 

prezența și să-și asigure protecția, este nevoie de o reglementare unitară - pe care dînsul a și 

propus-o Comisiei pentru transporturi şi infrastructură - unde domnia sa este și membru. 

La finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 3 (Plx 272/2022) a fost avizat 

negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 (Plx 273/2022) a fost avizată favorabil cu majoritate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 (Plx 275/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 6, a luat cuvântul dl Adrian Cucu - Șeful Oficiului 

Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, care a spus că proiectul de lege instituie 

obligația anumitor entități raportoare (dezvoltatori imobiliari, societăți ce comercializează lucrări de 

artă) de a notifica Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în termen de 15 zile 

de la data începerii, suspendării sau încetării activității. Dl deputat Dragoş-Cătălin Teniţă a obiectat 

că nu există avizul Consiliului Economic și Social, dar dl Adrian Cucu a replicat că – înainte de a 

introduce proiectul de lege în procedură parlamentară - a avut întâlniri cu reprezentanții mai multor 
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categorii profesionale, cum ar fi notari, avocați și organizațiile lor, care au agreat proiectul de lege 

în forma prezentată. Apoi a luat cuvântul și dna deputată Oana Murariu care a sugerat să se creeze o 

aplicație soft, astfel încât entitățile care comunică cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a 

Spălării Banilor să primească un feed-back imediat, ccea ce nu s-a întâmplat până în prezent. 

La finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 6 (Plx 277/2022) a fost avizat 

negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 (Plx 279/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 8 (Plx 281/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 9 (Plx 283/2022) a fost avizată negativ cu majoritate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 10 (Plx 284/2022) a fost avizat negativ cu majoritate de 

voturi. 

La proiectul de lege de la punctul 11 (Plx 285/2022),  dl deputat Ludovic Orban a criticat 

soluția propusă pentru mărirea salariilor angajaților consiliilor județene. La finalul dezbaterilor 

asupra proiectului de lege de la punctul 11 (Plx 285/2022), acesta a fost avizat negativ cu majoritate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 12 (Plx 286/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 13 (Plx 287/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 14 (Plx 289/2022) a fost avizată negativ cu majoritate 

de voturi. 

La punctul 15 - Diverse, dna deputată Alexandru Victoria-Violeta a dorit să afle de la 

conducerea comisiei care este rezultatul solicitării domniei sale și a celorlalți deputați neafiliați din 

comisie către Biroul Permanent al Camerei Deputaților de a se continua audierile în cazul jurnalistei 

Emilia Șercan. 

 Urmare a solicitării venite din partea dnei deputate Alexandru Victoria-Violeta, dl deputat 

Ibram Iusein, președintele comisiei, a dat citire răspunsului în scris al Biroului Permanent la 

chestiunea în discuție, în care se stipulează că: „Privitor la solicitarea Comisiei pentru drepturile 

omului, culte și problemele minorităților naționale, precizăm că ascultarea sau audierea cetățenilor 

care reclamă abuzuri ale instituțiilor statului, implicit încălcarea drepturilor fundamentale, este de 

competența exclusivă a Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera 

Deputaților, conform art.61 pct.16 din Regulament, cu excepția comisiilor de anchetă constituite 

potrivit normelor regulamentare. În măsura în care consideră necesar, Comisia pentru drepturile 
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omului, culte și problemele minorităților naționale poate comunica petentului să se adreseze 

Comisiei pentru Abuzuri din Camera Deputaților cu privire la aspectele prezentate în ședința 

publică din data de 12 aprilie 2022”. 

 

 

 

 

   Președinte 

 

                                                       deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 

 

 

 


