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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 04 octombrie 2022 

 

 

 

În data de 04 octombrie 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 Legii educaţiei naţionale nr.1/2011(Plx 

497/2022) 

2. 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 498/2022) 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind unele măsuri din domeniul sănătăţii (PLx 500/2022) 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2022 privind 

înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud 

utilizate de autorităţile şi instituţiile publice (PLx 502/2022) 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2022 privind 

acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare 

anumitor categorii de debitori (PLx 503/2022) 
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6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2022 privind 

unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului 

operaţional Competitivitate, apelul 2, acţiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile şi 

pentru asigurarea sustenabilităţii acestora (PLx 504/2022) 

7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2022 pentru 

modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (PLx 505/2022) 

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2022 privind 

restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe 

poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi 

timbrul de mediu pentru autovehicule (PLx 506/2022) 

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ (PLx 507/2022) 

10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2022 privind 

aprobarea programelor guvernamentale "StudentInvest" şi "FamilyStart", precum şi pentru 

modificarea art.128 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului (PLx 508/2022)  

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2022 

privind aprobarea şi implementarea Planului naţional de măsuri cu privire la protecţia şi 

incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în 

România, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 510/2022) 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2022 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor 

măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar (PLx 517/2022) 

13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2022 

privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat 

celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din 

Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii 

destinate retehnologizării IMM-urilor (PLx 518/2022) 

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune (PLx 

519/2022) 

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2022 

pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru 

modificarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea 

Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat 

RO e-Transport şi de abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 524/2022) 

16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice (PLx 526/2022) 

17. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 539/2022) 

18. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx 545/2022) 

19. 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) 

20. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 546/2022) 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 24 deputați, din numărul total de 27 de 

membri. Astfel, au fost prezenți următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Oana 

Murariu, Simona-Maya Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Kulcsár-Terza József-György, 

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

Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Cristian-Paul Ichim, Ludovic Orban, Eliza-

Mădălina Peţa-Ştefănescu, Mirce Roșca, Ionel Stancu, Elena Stoica, Antonel Tănase, Dragoş-

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

 

Au absentat: doamna deputat Anamaria Gavrilă - neafiliat, doamna deputat Elena 

Adomnicăi - din Grupul Parlamentar al PSD și domnul deputat Ion Ștefan – neafiliat. 

 

Au participat în calitate de invitați: domnul Bogdan Florin Paraschiv– Subsecretar de Stat 

în Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, pentru punctul 10 (PLx 508/2022), 

domnul Marius Poșa - subsecretar de stat în Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii și 

doamna Angelica Rămășanu– șef delegație la Serviciul Român de Telecomunicații Speciale, 

pentru punctul 4 (PLx 502/2022), domnul Zsombor Vajda – Vicepreședinte Autoritatea 

Electorală Permanentă, pentru punctul 19 (PLx 486/2022), domnul Bogdan Balanișcu – 

Secretar de Stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,  pentru punctul 8 (PLx 506/2022) 

și doamna Domnica Focșăneanu – Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

pentru punctele 9 (PLx 507/2022) și 18 (PLx 545/2022). 

 

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

 

Şedinţa a debutat cu dezbaterile asupra punctului 10, prin luarea de cuvânt a domnului 

subsecretar de stat Bogdan Florin Paraschiv de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității 

de Șanse, care a făcut precizări la obiectul de reglementare al OUG nr. 95/2022, ce a fost 
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determinat de necesitatea îndeplinirii obiectivelor din Programul de guvernare privind 

necesitatea încurajării creșterii natalității precum și a nivelului de trai, prin pachetele de 

beneficii oferite familiilor tinere. Astfel sunt reglementate două programe guvernamentale: 

StudentInvest și FamilyStart, finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, 

Tineretului și Egalității de Șanse, având ca obiect facilitatea accesului la finanțare pentru tinerii 

cu vârsta cuprinsă între 18 ani și 31 de ani, pe de o parte și facilitatea accesului la finanțare 

pentru tinerii care formează o familie și care au împreună salarii nete lunare de până la 

maximum 7.500 de lei pe lună. 

Ministerul Finanțelor este autorizat să mandateze Fondul Român de Contragarantare în vederea 

emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite 

persoanelor fizice în cadrul celor două programe guvernamentale. 

Plățile de dobândă pentru creditul acordat, precum și cheltuielile privind comisioanele de 

analiză și de gestiune a garanțiilor sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. 

Ordinul comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de 

Șanse cu normele de acces la aceste tipuri de împrumuturi este finalizat, urmând să fie publicat 

în Monitorul Oficial. 

Un alt aspect reglementat de OUG nr. 95/2022 îl reprezintă modificarea alocației lunare de 

plasament pentru fiecare copil față de care s-a luat măsura plasamentului la o famile, asistent 

maternal, pesoană, într-un serviciu de tip rezidențial a unui organism privat acreditat, la 

cuantumul de 1.800 lei. 

Făță de cele prezentate domnul subsecretar de stat, precizează că Ministerul pe care îl 

reprezintă, susține adoptarea proiectului de lege. 

Proiectul de lege de la punctul 10 (PLx 508/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi.  

 

Ședința a continuat cu dezbaterile pe marginea punctului 1 (Plx 497/2022), prin luarea 

de cuvânt a domnului vicepreședinte Cătălin – Zamfir Manea, făcând precizarea că cifrele 

pentru formațiunile de studiu au logică și din perspectiva costului standard, per elev, care se 

stabileste în fiecare an prin Hotărâre de Guvern. Acesta nefiind foarte mare, mai ales pentru 

unitățile școlare cu efective mai mici de copii, sumele fiind insuficiente pentru a acoperi 

cheltuielile de salarizare. 

În continuarea dezbaterilor de la punctul 1, a luat cuvântul și domnul deputat Gál Károly, care 

a precizat cât de important este menținerea școlii în zona rurală, susține că se află în lucru o 

noua legislație, în acest sens, propunând un aviz favorabil. 

Propunerea legislativă de la punctul 1 (Plx 497/2022) a fost avizată favorabil cu majoritate 

de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 2 (PLx 498/2022) a fost avizată negativ cu majoritate 

de voturi. 



5 

 

 

În continuarea ședinței s-a dezbătut proiectul de lege de la punctul 4, domnul președinte 

Ibram Iusein dând cuvântul domnului subsecretar de stat, Marius Poșa din cadrul Ministerul 

Cercetării, Inovării si Digitalizării, care a făcut precizări cu privire la reglementarea măsurilor 

privind sistemul de guvernanță al Platformei de Cloud a Guvernului României, cu o 

componență de Cloud Privat Guvernamental, aceasta fiind o soluție integrată ce oferă servicii 

de stocare, procesare și utilizare la distanță a resurselor și serviciilor informatice, prin 

intermdiul sistemelor informatice și al rețelelor de comunicații electronice. Realizarea și 

dezvoltarea infrastructurii Cloud precum și utilizarea acestuia de către instutuțiile sectorului 

public revin Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, împreună cu Autoritatea pentru 

Digitalizarea României, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale și al Serviciului 

Român de Informații. Punctul de vedere al Ministerului exprimat este de susținere a acestei 

inițiative legislative. 

Proiectul de lege de la punctul 4 (PLx 502/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 3 (PLx 500/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

 

Ședința a continuat cu dezbaterile pe marginea propunerii legislative de la punctul 19, 

prin luarea de cuvânt a domnului Zsombor Vajda, invitat din partea Autorității Electorale 

Permanente, ce a făcut referiri cu privire la modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015, în 

scopul creşterii numărului de mandate alocate circumscripţiei electorale nr.43 pentru cetăţenii 

români cu domiciliul în afara ţării. Pentru Senat o creștere de la 2 la 37 de senatori, iar pentru 

Camera Deputaţilor o creștere de la 4 la 83 de deputaţi. 

 Reprezentantul Autorității Electorale Permanente a afirmat că aceasta nu susține modificarea 

legislativă. 

Domnul deputat Alin – Ilie Coleșa a depus un amedament la inițiativa legislative, care a fost 

respis. 

Propunerea legislativă de la punctul 19 (Plx 486/2022) a fost avizată negativ cu majoritate 

de voturi. 

 

Punctul 5 (PLx 503/2022), respectiv Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de 

bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 6 (PLx 504/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 
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Pentru proiectul de lege de la punctul 9, domnul președinte a dat cuvântul doamnei 

Domnica Focșăneanu din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

doamna Domnica Focșăneanu făcâmd precizări cu privire la modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență nr.57/2019, în vederea prelungirii, pentru o perioadă de maxim 5 ani, a 

termenului de 6 luni de realizare a obiectivelor de investiții, afirmând totodata că reprezentanții 

Ministerului susțin această inițiativă legislativă. 

Proiectul de lege de la punctul 9 (PLx 507/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

 

Ședința a continuat cu dezbaterile pe marginea proiectului de lege de la punctul 18, a luat 

cuvântul tot reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

doamna Domnica Focșăneanu, ce a făcut precizări cu privire la proiectul de lege. Se dorește să 

se pună în practică una dintre măsurile asumate prin PNNR, proiect prin care este creat un nou 

mecanism de cooperare/asociere între unitățiile administrativ-teritoriale, prin care se constituie 

consorțiile administrative, făra peronalitate juridică, ce au un dublu rol, de a asigura realizarea 

unor activități necesare pentru exercitarea atribuțiilor date prin lege unor unități administrativ 

– teritoriale și, pe de altă parte, de a stimula fenomenul asociativ la nivelul administrației 

publice locale și transferul de expertiză. 

 Prin acordul de asociere,  unitățile administrative ce nu dispun de capacitate administrativă la 

nivel de personal specializat în exercitarea atribuțiilor sau volumul de activitate de la nivelul 

unitățiilor determină un grad de încărcare al personalului acestora de peste 100%, mandatează, 

prin hotărâre a unităților, să le sprijine în realizarea acestor atribuții. 

Proiectul de lege de la punctul 18 (PLx 545/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 17 (PLx 539/2022) a fost avizat negativ cu majoritate de 

voturi. 

 

Ședința a continuat cu dezbaterile de la punctul 7, prin luarea de cuvânt a doamnei 

vicepreședinte Simona-Maya Teodoroiu, aceasta făcând precizarea că ar fi fost mai bine dacă 

reprezentații Ministerului Afacerilor Interne ar fi fost prezenți pentru a oferi comisiei mai multe 

informații cu privire la proiectul de lege. 

Proiectul de lege de la punctul 7 (PLx 505/2022) a fost avizat negativ cu majoritate de 

voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 8 (PLx 506/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de 

voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 11 (PLx 510/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 12 (PLx 517/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 13 (PLx 518/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 14 (PLx 519/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 15 (PLx 524/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 16 (PLx 526/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 20 (PLx 546/2022) a fost avizat negativ cu majoritate de 

voturi. 

 

 

 

 

Președinte, 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: expert parlamentar Adriana Câmpeanu 

 

 


