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                                               PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

                    PROCESUL VERBAL 

                       al şedinţelor comisiei din datele de 8 și 9 iunie 2022 

 

Pe data de 8 iunie 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 drepturilor pacientului nr.46/2003 (PLx 282/2022) 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului (PLx 243/2022) 

3. Propunere legislativă privind asistenţa spiritual-religioasă în spitale şi statutul clerului 

spitalicesc (Plx 271/2022) 

4.  Comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 

şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un deceniu digital pentru copii şi tineri: noua strategie 

europeană ”Un internet mai bun pentru copii” (BIK+) - COM(2022)212 (9/E) 

5.  Propunere legislativă privind Statutul asistenţilor maternali profesionişti (Plx 292/2022) 

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.164 din Legea 53/2003 - Codul 

Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe ţară garantat în plată la valoarea coşului minim 

de consum pentru un trai decent (Plx 293/2022) 

7.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea 

faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (PLx 294/2022) 

8.    Propunere legislativă pentru scăderea preţurilor la combustibil prin reducerea poverii taxelor 

şi modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal (Plx 295/2022) 

9.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 

296/2022) 
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10.  Propunere legislativă pentru adoptarea unor măsuri fiscale cu caracter temporar pentru 

livrarea de carburanţi (Plx 297/2022) 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) al art.139 din Legea 

nr.53/2003 - Codul Muncii (Plx 303/2022) 

12.  Propunere legislativă privind protecţia socială a persoanelor din Ucraina care solicită protecţia 

statului român (Plx 304/2022) 

13.  Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative cu privire la regimul străinilor 

în România şi încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României (PLx 305/2022) 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind 

comercializarea produselor alimentare (Plx 306/2022) 

15.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.803 din Legea nr.96/2005 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (Plx 307/2022) 

16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente (PLx 308/2022) 

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 privind locuinţele 

(Plx 310/2022) 

18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.471 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 311/2022) 

19. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice (Plx 312/2022) 

20. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Plx 313/2022) 

21. Propunere legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa noastră" (Plx 

314/2022) 

22. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi prorogarea unor termene (PLx 

315/2022) 

 

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, Victoria-Violeta Alexandru, Elena Stoica, Eugen Bejinariu, Ilie-Alin 

Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Ion Ștefan, Flucuș Dumitru, Cristian-Paul Ichim, 

Oana Murariu, Ludovic Orban, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Mircea Roşca, Ionel Stancu, Antonel 

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

Dl deputat Kulcsár-Terza József-György a fost înlocuit cu mandat de dl deputat Zakarias Zoltán. 
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Au absentat dna deputată Mirela Elena Adomnicăi din Grupul parlamentar al PSD și dna deputată 

Anamaria Gavrilă – neafiliată.  

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

 

Au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului Sănătăţii, pentru proiectele de lege de la 

punctele 1, 3 şi 15 (PLx 282, 271, 307/2022) - domnul Aurel-George Mohan - Secretar de Stat, din 

partea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Șanse - dl Bogdan Florin Paraschiv - 

Subsecretar de Stat, pentru punctul 2 (PLx 243/2022), din partea Autorităţii Electorale Permanente, 

pentru proiectul de lege (PLx 308/2022), de la punctul 16, domnul Vajda Zsombor - Vicepreşedintele 

Autorităţii Electorale Permanente. Au mai participat dl Andrei LUCA - de la Asociaţia “Mozaiq 

LGBT”, domnul Florin Buhuceanu - de la Asociaţia “Accept”, însoțit de dna Teodora Ion-Rotaru - de 

la Asociaţia ACCEPT şi dl Cosmin Olteanu - Asociaţia “The New Pagan Dawn”. De asemenea, a 

participat și dl Alex Ciuncan - Director general al Uniunii Naționale a Societății de Asigurare și 

Reasigurare din România, însoțit de dna Roxana Băluță - specialist în asigurări și dna Iuliana Neamțu - 

consultant în asigurări. 

 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 1, a luat cuvântul dna senatoare Nicoleta Pauliuc, care a 

declarat că inițiativa sa vizează îmbunătățirea calității vieții pentru bolnavii oncologici care au 

înregistrat remisia bolii după tratamentul cu radioterapie. În acest sens, inițiativa domniei sale 

urmărește stergerea din dosarul medical a bolnavilor oncologici după 7 ani a parcursului oncologic, 

lucru care se practică și în alte țări din Uniunea Europeană, după intervale de timp de 3 sau 5 sau 7 ani. 

Din punct de vedere științific, remisia completă a cancerului are loc pentru 99% din cazuri, iar 

vindecarea completă survine după 5 ani.   

Dna senatoare Pauliuc a mai spus că - în cadrul pregătirii propunerii sale legislative - a avut 

discuții și cu reprezentanții societăților de asigurare. În acest context, a luat cuvântul dl Alex Ciuncan - 

Director general al U.N.S.A.R., care declarat că, pentru bolnavii de cancer, se plătesc despăgubiri 

dintre cele mai mari, față de alte boli sau tipuri de asigurări de viață și că societățile de asigurare nu se 

opun acestei inițiative legislative, dar - având în vedere numeroasele modificări de ordin tehnic și 

informatic - termenul de implementare de  60 de zile, prevăzut în conținutul propunerii legislative în 

discuție, este prea scurt și urmează să solicite amendarea și modificarea acestei prevederi la comisia 

sesizată pe fond. În plus, o lege neclară nu ar permite calcularea unui cost real al asigurării, care să 

permit un acces mai ușor la credite, în condițiile în care orice credit trebuie însoțit de o asigurare de 

viață. 

La finalul dezbaterilor, pentru proiectul de lege de la punctul 1 (PLx 282/2022) membrii comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi, acordarea unui raport preliminar de adoptare. 
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În cadrul dezbaterilor asupra punctului 2, a luat cuvântul dl deputat Zakarias Zoltán, în calitate de 

inițiator, care a spus că inițiativa sa legislativă încearcă să protejeze copiii de conținutul agresiv al 

ideologiei de gen, prin stabilirea cu exactitate a elementelor constitutive ale identității copiilor la 

naștere, elemente înscrise în actul de naștere al copilului, conform Legii nr. 119/1996 cu privire la 

actele de stare civilă, cât și garantarea dreptului de a păstra toate elementele acestei identități prin 

protejarea copilului de influențele propagandei ideologiei de gen. 

A intervenit apoi în dezbatere dna Teodora Ion-Rotaru - de la Asociaţia ACCEPT, care a ținut să 

evidențieze faptul că această inițiativă legislativă a primit aviz negativ de la Consiliul Economic și 

Social. Dânsa a mai adăugat că interzicerea expunerii copiilor la ideologia de gen, încalcă dreptul la 

libera exprimare a comunității LGBT din România, iar în baza prevederilor proiectului de lege ar putea 

fi sancționați chiar și ziariștii care relatează evenimente din viața comunității LGBT. În același context 

a luat cuvântul și domnul Florin Buhuceanu - de la Asociaţia “Accept” care a evidențiat că proiectul de 

lege inițiat de parlamentari UDMR este o copie a unei legi adoptate recent în Ungaria și că există o 

declarație a Comisiei de la Veneția în sprijinul ideologiei de gen și chiar o decizie a Curții 

Constituționale pentru recunoașterea unui cuplu LGBT, între un cetățean roman și unul strain, care ar 

putea intra și ele sub incidența proiectului de lege în discuție.  

Dl Bogdan Florin Paraschiv -Subsecretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de 

Șanse, a declarat că ministerul pe care-l reprezintă nu susține adoptarea proiectului de lege. 

În finalul dezbaterilor, pentru proiectul de lege de la punctul 2 (PLx 243/2022) membrii comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare, cu amendamente 

admise şi amendamente respinse. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 (Plx 271/2022) a fost amânată pentru două săptămâni. 

Pentru documentul european COM(2022)212 de la pct. 4, membrii comisiei au votat un proiect de 

opinie favorabil. 

La propunerea legislativă de la punctul 5 (Plx 292/2022) a luat cuvântul dl deputat Ibram Iusein 

care a spus că nu este de acord cu forma prezentată a inițiativei legislative, deoarece există multe cazuri 

în realitate, în care asistenții maternali nu au în îngrijire copii tot timpul și nu este corect să fie retribuiți 

și pentru perioadele în care nu au niciun copil în grijă. În finalul discuțiilor, inițiativa legislativă de la 

punctul 5 (Plx 292/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 6 (Plx 293/2022) a suscitat controverse între membrii 

comisiei. Astfel, dl deputat Ibram Iusein a opinat că este binevenită stabilirea salariului minim brut pe 

ţară garantat în plată la valoarea coşului minim de consum, în condițiile în care vor fi găsite și fondurile 
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necesare. Dl deputat Ilie-Alin Coleșa a afirmat că este cazul ca să se facă această majorare a salariului 

minim, pentru ca veniturile să țină pasul cu inflația în continuă creștere. O părere critică la adresa 

implementării acestei inițiative legislative a avut dl deputat Ludovic Orban, care a observant că toate 

salariile vor trebui apoi corelate cu salariul minim majorat la nivelul coșului de consum, ceea ce ar fi 

nesustenabil în condițiile crizelor actuale. În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, propunerea 

legislativă de la punctul 6 (Plx 293/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 (PLx 294/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 8 (Plx 295/2022) a fost avizată favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 9 (Plx 296/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 10 (Plx 297/2022) a fost avizată favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 11 (Plx 303/2022) a fost avizată favorabil cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 12 (Plx 304/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 13 (Plx 305/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 14 (Plx 306/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 15 (Plx 307/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 16 (PLx 308/2022), a luat cuvântul - din partea Autorităţii 

Electorale Permanente, domnul Vajda Zsombor, Vicepreşedintele Autorităţii Electorale Permanente 

care a declarat că A.E.P. susține proiectul de lege, ce ar urma să oblige partidele participante la alegeri 

ca o treime din numărul candidaților de pe listele depuse să fie femei. A intervenit în dezbatere dl 

deputat Ludovic Orban care a spus, că deși discriminarea pozitivă este de apreciat, va fi greu - la 

alegerile locale, în localitățile mici - ca partidele să dispună de un număr suficient de candidați-femei. 

De o părere similară a fost și dna deputată Oana Murariu, care a opinat că actul normative s-ar putea 

aplica - pentru început - doar în municipii. A intervenit și dna deputată Victoria-Violeta Alexandru care 

a declarat că ar fi abuziv proiectul de lege, pentru că va permite A.E.P. să respingă depunerea listelor 

de către un partid care nu ar dispune de numărul de candidați-femei introdus prin acest proiect de lege. 

În finalul discuției, proiectul de lege de la punctul 16 (PLx 308/2022) a fost avizat negativ cu 

majoritate de voturi. 
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Propunerea legislativă de la punctul 17 (Plx 310/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 18 (Plx 311/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 19 (Plx 312/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 20 (Plx 313/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 21 (Plx 314/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 22 (PLx 315/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

 

 

Pe data de 9 iunie 2022, a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, precum și cu comisiile 

omoloage ale Senatului, având pe ordinea de zi audierea candidaților pentru ocuparea celor două 

mandate vacante din cadrul Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea 

Discriminării și întocmirea avizului comun. 

Şedinţa s-a desfășurat în format mixt (fizic și on-line) a fost condusă de domnul Cristian-

Augustin Niculescu-Ţâgârlaș, preşedinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și 

validări din Senat. 

Din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 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, Daniel-Florin Ghiţă, Alexandru Victoria-

Violeta, Eugen Bejinariu, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Anamaria Gavrilă, Flucuș 

Dumitru, Elena Stoica, Cristian-Paul Ichim, Oana Murariu, Ludovic Orban, Eliza-Mădălina Peţa-

Ştefănescu, Mirela Elena Adomnicăi, Gál Károly, Ion Ștefan, Mircea Roşca, Antonel Tănase, Eugen 

Terente și Cristina Agnes Vecerdi  

Dna deputată Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă a fost înlocuită cu mandat de dl deputat Dumitru-Lucian 

Lungoci, dna deputată Simona-Maya Teodoroiu a fost înlocuită cu mandat de dl deputat Romeo-Daniel 

Lungu, iar dl deputat Ilie-Alin Coleşa a fost înlocuit cu mandat de dna deputată Dumitrina Mitrea. 

Au absentat domnii deputați Kulcsár-Terza József-György - din Grupul parlamentar al UDMR, 

precum și dl deputat Ionel Stancu - din Grupul parlamentar al Minorităților Naționale. 

 



 

7 

 

Parlamentarii din cele 5 comisii au analizat documentele prezentate de fiecare candidat pentru 

ocuparea celor două posturi de membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru 

Combaterea Discriminării, respectiv autobiografia, declarația pe propria răspundere a candidatului că 

nu a fost agent sau colaborator al poliției politice comuniste, declarația pe propria răspundere că nu a 

colaborat cu organele de securitate și nu a aparținut acestora, diploma de studii, precum și cazierul 

judiciar.  

Candidaţii propuşi şi-au susţinut candidaturile, prezentând fiecare din biografia personală ceea ce 

considera că îl recomandă pentru ocuparea unuia dintre posturile vacante din conducerea CNCD. În 

continuare, aceștia au răspuns întrebărilor adresate - conform procedurii stabilite de desfășurare a 

ședinței comune - din partea câte unui parlamentar din fiecare partid parlamentar. 

 În urma răspunsurilor primite de la candidați și a opiniilor exprimate de către membrii 

Comisiilor, s-a luat act de scrisoarea doamnei Veronica Tatiana Sandu privind retragerea candidaturii.  

Membrii celor cinci comisii reunite au avizat favorabil, cu majoritatea voturilor celor prezenți, 

următorii candidați: Radu Babuș, Ana Maria Dalu, Haller Istvan, Cerasela-Claudia Bănică, Cătălin 

Valentin Raiu și Luminița Gheorghiu. 

  

 

 

   

Președinte 

 

                                                       deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 

 

 

 


