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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

PROCESUL VERBAL 

 

al lucrărilor comisiei din data de 7 septembrie 2022 

 

 

 

În data de 7 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.1/2011 a educaţiei naţionale (Plx 

316/2022) 

2. Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică în domeniul asistenţei sociale 

(PLx 630/2009/2022) 

3. Propunere legislativă privind integrarea pe piaţa forţei de muncă din România a cetăţenilor străini 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Plx 410/2022) 

4. Propunere legislativă "Solidaritate cu Ucraina pentru interzicerea importului şi achiziţiilor 

intracomunitare de petrol, gaze naturale, cărbune şi combustibil nuclear provenind din Federaţia Rusă 

pe durata agresiunii neprovocate împotriva Ucrainei" (Plx 412/2022) 

5. Propunere legislativă privind etichetarea nutriţională voluntară Nutri-Score (Plx 413/2022) 

6. Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, în Monitorul Oficial al României, nr.652 din data de 28 august 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare şi pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114 din 28 

decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1116 din data de 29 decembrie 2018, cu modificările şi 

completările ulterioare (Plx 414/2022) 
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7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale (Plx 

319/2022) 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2022 pentru modificarea 

art.155 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PLx 419/2022) 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2022 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru 

acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială 

şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele 

măsuri de distribuire a acestuia (PLx 420/2022) 

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2022 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 

angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (PLx 421/2022) 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2022 privind acordarea, 

unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, 

precum şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022 (PLx 

422/2022) 

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2022 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (PLx 

424/2022) 

13. Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.a) din Legea cetăţeniei române nr.21/1991 (PLx 

426/2022) 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind 

protecţia consumatorilor (Plx 428/2022) 

15. Proiect de Lege pentru modificarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri (PLx 430/2022) 

16. Proiect de Lege pentru modificarea Legii educaţiei fizice si sportului nr.69/2000 (PLx 432/2022) 

17. Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare - Spitalul Regional de Urgenţă Craiova - 

dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi la Luxemburg 

la 11 aprilie 2022 (PLx 439/2022) 

18. Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul 

automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice (PLx 448/2022) 

19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea şi completarea OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 454/2022) 

20. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil (PLx 455/2022) 
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21. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 

penală (PLx 456/2022) 

22. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a 

Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PLx 457/2022) 

23. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismului şi pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004 (Plx 317/2022) 

24. Diverse. 

 

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

Astfel, au fost prezenți următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Dragoş-Cătălin Teniţă, 

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, 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: domnul deputat Kulcsár-Terza József-György - din Grupul parlamentar al UDMR, 

doamna deputat Mirela Elena Adomnicăi – din Grupul parlamentar al PSD, doamna deputat Anamaria 

Gavrilă - neafiliat, domnul deputat Mircea Roșca - din Grupul parlamentar al PNL. 

 

 

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

Au participat în calitate de invitați: domnul Florin Ronţescu și doamna Camelia Băduleanu, din 

partea M.A.I. / I.G.P.R., pentru proiectul de lege de la punctul 18 (PLx 448/2022), iar pentru dezbaterea de 

la punctul 6 (PLx 414/2022), doamna Dana Georgesu şi doamna Simona Măţoanu, din partea Ministerului 

Finanţelor. 

 

Şedinţa a debutat cu dezbaterile asupra punctului 18 (PLx 448/2022), prin luarea de cuvânt a 

domnului Florin Ronţescu din partea M.A.I. / I.G.P.R. ce a supus dezbaterii modificarea unor acte normative 

referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice 

realizat cu statele membre ale Uniunii Europene şi Statelor Unite ale Americii. Acesta a răspuns întrebarilor 

puse de domnul deputat Coleșa Ilie-Alin și doamna deputat Alexandru Victoria-Violeta ce au solictat 

informaţii privind categoriile de persoane supuse interogării automatizate, raspunsul iniţiatorului fiind că 

acestea sunt doar persoane suspecte de săvarșirea unor infracţiuni sau persoanele dispărute. Domnul deputat 

Teniţă Dragoş-Cătălin a solicitat informaţii legate de volumul de date operat prin acest sistem. 

La finalul dezbaterilor proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 
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In continuara sedintei, a fost dezbatut punctul 6 (Plx 414/2022), referitor la Propunerea legislativă 

pentru completarea Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în Monitorul Oficial 

al României, nr.652 din data de 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1116 din 

data de 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare. 

A luat cuvântul doamna vicepreşedinte Simona-Maya Teodoroiu solicitând un punct de vedere din 

partea reprezentanţilor Ministerului de Finanţe, ce a confirmat că acesta şi-a luat angajamentul faţă de 

Comisia Europeană privind reglementarea “taxei pe viciu”. Doamna deputat Alexandru Victoria-Violeta a 

solicitat clarificări cu privire la  destinaţia acestor fonduri, dacă acestea sunt alocate Ministerului Sănătăţii 

sau  Ministerului de Finanţe, iar doamna vicepreşedinte Simona-Maya Teodoroiu a sugerat că ar fi oportun 

să fie invitaţi la dezbateri reprezentanţi din cadrul Ministerului Sănătăţii. Propunerea legislativă a fost avizată 

favorabil, cu majoritate de voturi. 

 Şedinţa a continuat cu dezbaterile pe marginea punctului 1 (Plx 316/2022) cu privire la propunerea 

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

A luat cuvântul domnul deputat Cozma Adrian-Felician, în calitate de iniţiator al acestei modificări, 

făcând referire la un caz concret în care câştigătorul unui concurs pentru postul de director al unei instituţii 

de învăţământ cu un procent de elevi etnici maghiari de peste 20%,  nu a putut ocupa acel post întrucat nu a 

primit o adeverinţă din partea UDMR care să îi certifice apartenenţa la etnia maghiară, deși criteriul unic de 

eligibilitate ar fi trebuit să fie obţinerea unui certificat lingvistic. 

Pentru propunerea legislativă membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 

raport preliminar de respingere.  

În continuarea şedintei s-a dezbătut punctul 2 (PLx 630/2009/2022) pe ordinea de zi, referitor la 

proiectul de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică în domeniul asistenţei sociale, urmare 

a cererii de reexaminare formulată de Președintele României. Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a legii. 

 Punctul 3 (Plx 410/2022), respectiv Propunerea legislativă privind integrarea pe piaţa forţei de 

muncă din România a cetăţenilor străini pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost avizat 

negativ, cu majoritate de voturi. 

 Pentru propunerea legislativă de la punctul 4 (Plx 412/2022), domnul preşedinte Ibram Iusein a 

suspus la vot amânarea proiectului pentru două săptămâni. 

 Propunerea legislativă de la punctul 5 (Plx 413/2022) privind etichetarea nutriţională voluntară 

Nutri-Score a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

 Propunerea legislativă de la punctul 7 (Plx 319/2022) pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 
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 Proiectul de lege de la punctul 8 (PLx 419/2022) privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.71/2022 pentru modificarea art.155 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal a fost 

avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 9 (PLx 420/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la  punctul 10 (PLx 421/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.  

 Proiectul de lege de la punctul 11 (PLx 422/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 12 (PLx 424/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

 La punctul 13 unde s-a dezbătut proiectul de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.a) din Legea 

cetăţeniei române nr.21/1991 (PLx 426/2022), doamna vicepreședinte Simona-Maya Teodoriu a susţinut și 

propus ca legea cetăţeniei să fie revizuită integral și nu prin tot felul de mici modificări, membrii comisiei 

acordând aviz negativ, cu majoritate de voturi. 

 Propunerea legislativă de la punctul 14 (Plx 428/2022) a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 15 (PLx 430/2022) a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 16 (PLx 432/2022) a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi. 

 Proiectul de de la punctul 17 (PLx 439/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

 Propunerea legislativă de la punctul 19 (Plx 454/2022) a fost avizată favorabil, cu majoritate de 

voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 20 (PLx 455/2022) a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 21 (PLx 456/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

 Proiectul  de lege de la punctul 22 (PLx 457/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

 Propunerea legislativă de la punctul 23 (Plx 317/2022) a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi. 

 

 

 

 

Președinte, 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: expert parlamentar Adriana Câmpeanu 
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