
1 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

PROCESUL VERBAL 

 

al lucrărilor comisiei din data de 27 septembrie 2022 

 

 

 

În data de 27 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. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 122/2006 privind 

azilul în România (PLx 468/2022) 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.83/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare 

pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - 

Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"(PLx 482/2022) 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.369/2004 privind 

aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, 

adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea 

nr.100/1992 (PLx 484/2022) 
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4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 

cooperarea judiciară internaţională în materie penală (PLx 485/2022) 

5. Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările 

şi completările ulterioare (Plx 486/2022) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (Plx 487/2022) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 

privind Codul de procedură civilă, republicată (Plx 491/2022) 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 

din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 492/2022) 

9. 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, Simona-Maya Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Mirela Victoria-

Violeta Alexandru, Eugen Bejinariu, Ciprian Ciubuc, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-

Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Kulcsár-Terza József-György, 

Cristian-Paul Ichim, Ludovic Orban, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Ionel 

Stancu, Elena Stoica, Ion Ștefan, Antonel Tănase, Dragoş-Cătălin Teniţă, Eugen 

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

 

Au absentat: doamna deputat Oana Murariu - din Grupul parlamentar al USR, 

doamna deputat Anamaria Gavrilă - neafiliat, doamna deputat Elena Adomnicăi -

din Grupul Parlamentar al PSD și domnul deputat Mircea Roșca - din Grupul 

parlamentar al PNL. 

 

A participat în calitate de invitat, domnul Mihai Pașca - Secretar de Stat în 

Ministerul Justiției, pentru punctele 3 (PLx 484/2022), 4 (PLx 485/2022), 7 (Plx 

491/2022) și 8 (PLx 492/2022). 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele comisiei. 
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Şedinţa a debutat cu dezbaterile asupra punctului 1, prin luarea de cuvânt a  

doamnei vicepreședinte Simona-Maya Teodoroiu, care a făcut precizări cu privire 

la faptul că, proiectul de lege este foarte important, întrucât de la începutul 

războiului, un anumit număr de persoane vulnerabile au început să intre în țara 

noastră, în special copii și femei sau bunici însoțiți de copii, situația putându-se 

înrăutăți și din cauza situației economice din zonele de unde provin, numărul lor 

putând fi mult mai mare, iar prin acestă lege se dorește protejarea acestor persoane 

vulnerabile. Persoanele vizate de lege ce se află înregistrate în registrul national al 

persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra vieții, trafic de persoane, etc., 

trebuie să știe că nu pot găzdui, transporta sau abuza de acești refugiați sau azilanți, 

ei trebuind să fie protejați de această criminalitate organizată, în România având 

din păcate foarte mulți condamanți de acest fel, respectiv peste 75.000 de persoane. 

La finalul dezbaterilor propunerea legislativă de la punctul 1 (Plx 468/2022) a 

fost avizată favorabil cu majoritate de voturi.  

 

Proiectul de lege de la punctul 2 (PLx 482/2022) a fost avizat favorabil cu 

majoritate de voturi.  

 

Proiectul de lege de la punctul 3 (PLx 484/2022) a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 4 (PLx 485/2022) a fost avizat favorabil cu 

majoritate de voturi. 

 

În continuarea șediței s-a dezbătut propunerea legislativă de la punctul 5. 

Domnul deputat Alin - Ilie Coleșa a precizat că este foarte clar calculul prin care 

s-a ajuns la numărul de deputați din Circumscripția 43 – Diaspora, însă solicită 

amânarea dezbaterilor pentru o ședință viitoare. 

Propunerea legislativă (Plx 486/2022) a fost amânată pentru o săptămână.  

 

Propunerea legislativă de la punctul 6 (Plx 487/2022) a fost avizată negativ cu 

majoritate de voturi.  
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Discuțiile pe marginea propunerii legislative de la punctul 7 au debutat prin 

luarea de cuvânt a domului Mihai Pașca, invitat din partea Ministerului Justiției, 

care apreciază interesul comisiei față de dificultățile legate de situația de punere în 

executare a hotărârilor judecătorești referitore la regimul luării și încredințării 

minorilor, având însă obiecțiuni legate de atât de modul rigid în care sunt formulate 

soluțiile din propunerea de modificare, cât și de lipsa de claritate și previzibilitate 

a lor, existând de asemenea probleme cu jurisprudența CEDO ce se opune la 

recurgerea de instrumente de drept penal într-o fază incipientă a executării silite. 

De asemenea, alocarea unei duble sancțiuni pecuniare poate duce la o îngreunare 

a situației materiale a părintelui care are custodia copilului în acel moment, cee ce 

ar afecta interesul minorului, în concluzie Ministerul Justiției nu susține această 

propunere. 

Propunerea legislativă (Plx 491/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

 

La propunerea legislativă de la punctul 8 invitatul din partea Ministerului 

Justiției, domului Mihai Pașca a afirmat că Guvernul nu are un punct de vedere 

adoptat, însă Ministerul Justiței a transmis punctul său de vedere prin care nu 

susține această propunere. 

Propunerea legislativă (Plx 492/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi.  

 

 

 

Președinte, 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: expert parlamentar Adriana Câmpeanu 

 


