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                            PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                                   CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

            

               SINTEZA 

 

                    lucrărilor comisiei din data de 21 iunie 2022 
 

 

Pe data de 21 iunie 2022, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor, organizată în sistem mixt (fizic și online), 

care a avut următoarea ordine de zi: 

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

spitalicesc (PLx 271/2022). 

2.     Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul Malaysiei privind 

extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021 (PLx 340/2022). 

3.    Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul Malaysiei privind 

asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021 (PLx 

341/2022). 

4.   Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2022 pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul străinilor (PLx  346/2022). 

5.     Proiect de Lege pentru aprobarea 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 348/2022). 

6.   Proiect de Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii 

financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 350/2022). 
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7.   Proiect de Lege privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor (PLx 

352/2022). 

8.     Proiect de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru 

instituţiile din domeniul justiţiei instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii 

şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx 353/2022). 

9.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PLx 

354/2022). 

10.      Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254 din 19 iulie 2013 

privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 

cursul procesului penal ( PLx 357/2022). 

11.   Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(4) din Legea nr.160/1998 pentru 

organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar (PLx 358/2022). 

12.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea 

profesiei de bonă (PLx 359/2022). 

13.   Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei (PLx 

360/2022). 

14.    Proiect de Lege pentru completarea art. 12 lit. B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx 361/2022). 

15.    Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx 362/2022).  

16.    Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 

precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (PLx 364/2022). 

17.    Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetăţenii ucraineni 

proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina (PLx 366/2022). 

18.   Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 

367/2022). 

La lucrările comisiei au participat un număr de 26 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, Kulcsár-Terza József-György, Alexandru Victoria-

Violeta, Eugen Bejinariu, Elena Stoica, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena 

Dinu, Anamaria Gavrilă, Flucuș Dumitru, Cristian-Paul Ichim, Oana Murariu, Ludovic Orban, 



 

3 

 

Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Mircea Roşca, Ionel Stancu, Antonel Tănase, Eugen Terente, 

Cristina Agnes Vecerdi, Mirela Elena Adomnicăi, Gál Károly și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

A absentat dl deputat Ion Ștefan - neafiliat.  

 

Au participat în calitate de invitați din partea Guvernului următorii : dl George Aurel Mohan - 

Secretar de Stat în Ministerul Sănătății pentru proiectele de lege de la punctele 1 (PLx 271/2022), 

14 (PLx 361/2022) și 15 (PLx 362/2022),  însoțit de dna Dochiana Bejan - consilier personal, iar 

pentru proiectul de lege de la punctul 7 (PLx 352/2022) din partea Ministerului Sănătății și 

Solidarității Sociale - dna Anca Ilie - Șef serviciu la Autoritatea Naţională pentru Protecția 

Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 (PLx 271/2022) a primit un raport comun de respingere, 

cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 2 (PLx 340/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 3 (PLx 341/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 4 (PLx 346/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 5 (PLx 348/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 6 (PLx 350/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 7 (PLx 352/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 8 (Plx 353/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 9 (PLx 354/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 10 (PLx 357/2022) a fost avizată negativ, cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 11 (PLx 358/2022) a fost avizată favorabil, cu majoritate 

de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 12 (PLx 359/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 13 (PLx 360/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 14 (Plx 361/2022) a fost avizat negativ, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 15 (PLx 362/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 16 (PLx 364/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de 

voturi. 
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Propunerea legislativă de la punctul 17 (Plx 366/2022) a fost avizată negativ, cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 18 (Plx 367/2022) a fost avizată negativ, cu majoritate de 

voturi. 

 

 

 

 

Președinte 

 

                                       deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


