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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 18 octombrie 2022 

 

 

În data de 18 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. Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea cancerului (PLx 530/2022) 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor 

categorii de personal din sistemul justiţiei, precum şi pentru completarea art.671 din Legea 

nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în 

cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice (PLx 540/2022) 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal 

(PLx 541/2022) 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2022 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în 

perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul energiei (PLx 551/2022) 

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.17 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri (PLx 554/2022) 
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6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicată (Plx 555/2022) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 11 din Legea 

nr.21/1991 privind cetăţenia română (Plx 556/2022) 

8. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei (PLx 559/2022) 

9. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.651 din Codul de Procedură Civilă, 

aprobat prin Legea nr.134/2010 (PLx 560/2022) 

10. Proiect de Lege pentru completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu 

tulburări psihice nr.487/2002 (PLx 563/2022) 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 (PLx 564/2022) 

12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.139 din Legea nr.53/2003 -

Codul muncii (Plx 565/2022) 

13. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru 

acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare 

internaţionale (Plx 566/2022) 

14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul 

de procedură penală (Plx 568/2022) 

15. Propunere legislativă pentru modificarea art.46 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice 

(Plx 570/2022) 

16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2022 privind 

aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (PLx 572/2022) 

17. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2022 privind 

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

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

(PLx 576/2022) 

18. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2022 pentru modificarea 

anexei la Ordonanţa Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de 

tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire 

la neplata tarifelor rutiere (PLx 577/2022) 

19. Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind 

protecţia consumatorilor (PLx 598/2022) 

20. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ (PLx 600/2022) 

21. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 

601/2022) 

22. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea 

şi combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
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nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români (PLx 602/2022) 

23. Proiect de Lege pentru completarea art.104 alin.(1) Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 604/2022) 

24. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal (Plx 609/2022) 

25. Propunere legislativă privind instituirea Zilei "Mihai Eminescu" în data de 15 iunie (Plx 

611/2022) 

26. Diverse. 

 

 

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, 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, Anamaria Gavrilă, Cristian-Paul Ichim, 

Ludovic Orban, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Ionel Stancu, Elena Stoica, Ion Ștefan, 

Antonel Tănase, Dragoş-Cătălin Teniţă și Eugen Terente. 

 

Doamna deputat Oana Murariu – din Grupul Parlamentar al USR a fost înlocuită de 

domnul deputat Daniel–Sorin Gheba și doamna deputat Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă – 

din Grupul Parlamentar al PSD a fost înlocuită de domnul deputat Dumitru–Lucian 

Lungoci – din Grupul Parlamentar al PSD. 

 

Au absentat: doamna deputat Mirela Elena Adomnicăi - din Grupul Parlamentar al 

PSD, domnul deputat Mircea Roșca - din Grupul parlamentar al PNL și doamna depuat 

Cristina Agnes Vecerdi – din Grupul Parlamentar al PNL. 

 

Au participat în calitate de invitați, domnul Mihai Pașca – secretar de stat în 

Ministerul Justiției, pentru punctele 2 (PLx 540/2022), 7 (PLx 556/2022), 9 (PLx 

560/2022) și 14 (PLx 568/2022), domnul Ilie-Aprodu Constantin – vicepreședinte în 

cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru punctul 17 

(PLx 576/2022), domnul András István Demeter– secretar de stat în Ministerul Culturii, 

pentru punctul 25 (PLX 611/2022), domnul Eduard Bachide – secretar de stat în 

Ministerul Apărării Naționale, pentru punctul 5 (PLx 554/2022), domnul deputat Robert 

Sighartau, inițiatorul proiectului de lege (PLx 559/2022) de la punctul 8, domnul Ștefan 

Constantin – secretar de stat în Ministerul Energiei, pentru punctul 4 (551/2022) și domnul 

Sebastian Ioan Hotca – vicepreședinte în Autoritatea Națională Pentru Protecția 

Consumatorilor, pentru punctul 19 (PLx 598/2022). 
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Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele comisiei. 

 

Şedinţa a debutat cu dezbaterile asupra punctului 5 prin luarea de cuvânt a domnului 

Eduard Bachide –Secretar de Stat în Ministerul Apărării Naționale, făcând precizarea că 

prezentul act normativ are în vedere stabilirea unei reguli generale, potrivit căreia 

acordarea drepturilor prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990, să se facă începând cu 

data de întâi a lunii următoare depunerii cererii la agențiile județene pentru plăți și 

inspecție socială, respectiv a municipiului București, de către descendenții direcți, sub 

rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) din decretul-lege, indiferent 

de data la care se eliberează actele oficiale doveditoare. Este o compensație firească 

pentru perioada de așteptare impusă, din motive care nu le sunt imputabile și poate 

diminua presiunea la care sunt supuse autoritățile abilitate, pentru eliberarea într-un 

timp cât mai scurt a documentelor care atestă calitatea de persoană îndreptățită.  

În acest sens, reprezentantul Ministerului Apărării Naționale a menționat faptul că, 

Ministerul susține adoptarea propunerii legislative pentru modificarea articolului 17 

din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi  persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatură instaurată de la 6 martie 1945, precum 

și celor deportate în străinătate ori constitute în prizonieri.  

Proiectul de lege de la punctul 5 (PLx 554/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi. 

 

         Ședința a continuat cu dezbaterile pe marginea punctului 25, prin luarea de cuvânt a 

domnului András István Demeter–secretar de stat în Ministerul Culturii, menționând că, 

în anul 2010, a fost promulgată Legea nr. 238/2010 privind declararea zilei de 15 

ianuarie Ziua Culturii Naționale, prin care data nașterii poetului Mihai Eminescu a devenit 

Ziua Culturii Naționale.  

  Faptul că ziua de 15 ianuarie nu a fost desemnată ziua "Mihai Eminescu” nu înseamnă 

că în această zi nu este sărbătorit marele poet.  

     Ca atare, Ministerul Culturii nu susține propunerea legislativă de instituire a 

zilei ’’Mihai Eminescu” în data de 15 iunie, care reprezintă data morții poetului, pe care 

consideră redundantă și nepotrivită pentru celebrarea lui Mihai Eminescu.  

Propunerea legislativă de la punctul 25 (Plx 611/2022) a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

În continuarea ședinței s-a dezbătut proiectul de lege de la punctul 8, domnul 

președinte Ibram Iusein dând cuvântul domnului deputat Robert Sighartau, inițiatorul 

proiectului de lege, care a făcut precizări cu privire la alocația prevazută de Legea 

nr.277/2010. Alocația prevăzută de lege pentru sustinerea familiei nu a mai 

suferit actualizări de aproape 7 ani, in condițiile în care creșterea prețurilor a fost 

constantă, iar in anul 2022 se prefigurează cea mai mare inflație din ultimul deceniu.  
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Pentru a răspunde acestei probleme, prezenta propunere legislativă are în 

vedere o majorare cu 100% a alocației pentru sprijnirea familiilor, pentru toate 

categoriile de beneficiari prevăzute de lege, de la familiile cu un copil și până la 

familiile cu patru sau mai mulți copii.  

Impactul bugetar determinat de modificările propuse prin prezenta inițiativă 

va putea fi compensat în integralitate din surplusul de încasări fiscale 

determinat de veniturile bugetare din TVA și accize, care în anul 2022 se 

situează mult peste prognozele care au stat la fundamentarea legii bugetului de stat 

pentru anul in curs.  

Proiectul de lege de la punctul 8 (PLx 559/2022). a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Pentru proiectul de lege de la punctul 17, domnul președinte Ibram Iusein a dat 

cuvântul domnului Ilie-Aprodu Constantin – vicepreședinte în cadrul Oficiului Național 

de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, care a precizat că poiectul de lege are ca 

obiect de reglementare modificarea Legii nr.129/2019, în vederea transpunerii corecte a 

art.30 din Directiva (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificat prin articolul 1 punctul 15 

din Directiva (UE) 2018/843. Proiectul vizează eliminarea exceptării de la obligaţia 

depunerii declaraţiei privind beneficiarul real, a regiilor autonome, companiilor şi 

societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat. 

Proiectul de lege de la punctul 17 (PLx 576/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Ședința a continuat cu dezbaterile pe marginea punctului 19, prin luarea de cuvânt 

a domnului Sebastian Ioan Hotca, vicepreședinte în ANPC. Acesta a precizat că 

Autoritatea Națională Pentru Protecția Consumatorilor nu susține completarea art. 54 din 

Ordonanţa Guvernului nr.21/1992, astfel încât funcţionarii din aparatul de specialitate al 

primarului, precum şi personalul poliţiei, jandarmeriei şi al poliţiei locale să aibă 

competenţe pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiei, acestă competență fiind din 

punct de vedere legal atribuită în acest moment doar Autorității Naționale Pentru Protecția 

Consumatorilor. 

Proiectul de lege de la punctul 19 (PLx 598/2022) a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi.  

În continuarea ședinței s-a dezbătut proiectul de lege de la punctul 7. 

Domnul președinte, Ibram Iusein a dat cuvântul reprezentantului Ministerului 

Justiției, domnul Mihai Pașca. Acesta a făcut precizarea că în perioada următoare o să fie 

lansat în dezbatere publică, un proiect cu privire la legea cetățeniei care va reforma 

întregul act normativ, motiv pentru care solicită amânarea sau respingerea oricărei 

ințiative în domeniu. 
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Propunerea legislativă de la punctul 7 (Plx 556/2022) a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

La punctul 9, a luat cuvântul tot reprezentantul Ministerului Justiției, domnul Mihai 

Pașca, cu privire la proiectul de lege care are ca obiect modificarea art.651 alin.(1) din 

Legea nr.134/2010. Denumirea actului normativ ar trebui să facă referire doar la 

modificarea art. 651 din Codul de procedură civilă, nu și la completarea acestui aricol, 

intrucât, potrivit art. 60 din Legea nr. 24/2000,  completarea actului normativ constă în 

introducerea unor dispoziții noi, cuprizând soluții legislative și ipostaze suplimentare, 

exprimate în texte care se adaugă elementelor structurale existente, cum ar fi un articol 

sau elineat nou introduse, situație care nu se regăsește în propunerea legislativă. 

Proiectul de lege de la punctul 9 (PLx 560/2022) a fost avizat negativ, cu majoritate 

de voturi. 

 

 Ședința a continuat cu dezbaterile de la punctul 14, unde a luat cuvântul tot domnul 

Mihai Pașca din cadrul Ministerului Justiției, făcând precizarea că este  oportună această 

modificare legislativă pentru că, în acest moment nu există reglementate modalități 

distincte de audiere a persoanelor vătămate minore sau tehnici de abordare care să 

răspundă nevoilor speciale pe care le reclamă o persoană minoră ce a căzut victima unei 

infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. Această realitate apare ca fiind 

disproporționată, având în vedere faptul că în actualul Cod Penal, dar și în anumite legi 

speciale, sunt incriminate și infracțiuni contra libertății și integrității sexuale ce au în 

rolul de subiect pasiv  persoana fizică minoră  un grad de vulnerabilitate ce nu 

trebuie neglijat de către organele de cercetare penală. Un alt argument ce susține 

această propunere legislativă, constă în faptul că minorul victimizat este predispus la a 

manifesta comportamente ce presupun distorsionarea realității, iar în acest context 

munca organelor judiciare trebuie realizată cu o mai mare atenție, trebuind să țină cont 

de caracteristicile fiziologice, psihice și fizice, pentru ca în final, mărturiile minorilor să 

poată fi apreciate ca veridice.  

După examinarea inițiativei legislative domnul deputat Cătălin-Dragoș Teniță a 

depus un amendament care a fost admis, care reglementează data intrării în vigoare a 

prezentei legi, respectiv 1 ianurie 2024. 

Propunerea legislativă de la punctul 14 (Plx 568/2022) a fost avizată favorabil  cu 

majoritate de voturi, cu un amendament admis. 

 

La punctul 2, proiectul de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor 

şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, precum şi pentru completarea art.671 

din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în 
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cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, (PLx 540/2022) a fost avizat 

negativ, cu majoritate de voturi. 

 

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

președinte Ibram Iusein dând cuvântul domnului Ștefan Constantin – secretar de stat în 

Ministerul Energiei. Acesta a făcut precizări cu privirea la necesitatea modificării 

Ordonanței de urgență nr. 27/2022, așa cum s-a stabilit în coaliție. Din cauza unei piețe 

exacerbate, din cauza unor  furnizori și a prețului excesiv care s-a propagat în ultimele 

luni, aceștia obținând profituri foarte mari, Guvernul le-a impus ca prețul energiei, 

începând de la 1 septembrie să fie impozitat, să contribuie la fondul de tranziție energetică 

cu 98%, (practic la achiziția pe care o fac mai pot să  își pună un adaos  de 2%). În prezent, 

producătorii de energie electrică datorează o contribuție pentru venitul suplimentar 

realizat, calculat ca diferență între venitul net mediu lunar unitar de vânzare a energiei 

electrice tranzacționate și prețul de 450 de lei/MWh. Contribuția pentru venitul 

suplimentar realizat se plătește de către producătorii de energie electrică. 

 Doamna deputat Anamaria Gavrilă și domnul deputat  Cristian-Paul Ichim au depus 

amendamente la inițiativa legislativă, considerând că în lunile de iarnă consumul fiind 

mult mai mare, consumatorii casnici care folosesc încălzire electrică trebuie protejați. De 

asemenea, lăcașurile de cult nu trebuie să plătească un preț mai mare la energie decât unele 

instituții publice cărora nu li s-a impus condția că 15% din consum să fie plătit la prețul 

pieței. 

 

 Proiectul de lege de la punctul 4 (PLx 551/2022) a fost avizat favorabil cu 

majoritate de voturi, cu amendamente admise. 

 

 Proiectul de lege de la punctul 1 (PLx 530/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate 

de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 2 (PLx 540/2022) a fost avizat negativ, cu majoritate 

de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 3 (PLx 541/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 6 (PLx 555/2022) a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 10 (PLx 563/2022) a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi.. 
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Proiectul de lege de la punctul 11 (PLx 564/2022) a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi.. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 12 (Plx 565/2022) a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 13 (Plx 566/2022) a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 15 (Plx 570/2022) a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 16 (PLx 572/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 18 (PLx 577/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 20 (PLx 600/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi.. 

 

Proiectul de lege de la punctul 21 (PLx 601/2022) a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 22 (PLx 602/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 23 (PLx 604/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 24 (Plx 609/2022) a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

Președinte, 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: expert parlamentar Adriana Câmpeanu 
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