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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

SINTEZA 

 

lucrărilor comisiei din data de 20 septembrie 2022 

 

 

 

În data de 20 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 "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) 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2022 privind unele 

măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcţiilor publice vacante şi temporar vacante care au 

atribuţii în implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă al Românie (PLx 464/2022) 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2022 privind 

reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar (PLx 466/2022) 

4. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 122/2006 privind azilul în România (PLx 

468/2022) 

5. 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, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.286 din 17.07.2009 privind 

Codul penal (Plx 470/2022) 

6. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Regional "Memorialul Golgota Bucovinei" (Plx 

471/2022) 
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7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale (PLx 473/2022) 

8. Propunere legislativă pentru încurajarea unui stil de viaţă activ şi sănătos prin modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx 476/2022) 

9. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/2015 şi pentru modificarea art.5 alin.(5) din Legea 

nr.33/2007(PLx 474/2022) 

10. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (PLx 475/2022) 

11. Diverse. 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 25 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, Anamaria 

Gavrilă, 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: domnul deputat - Mircea Roșca din Grupul parlamentar al PNL și doamna deputat 

Mirela Elena Adomnicăi din Grupul parlamentar al PSD. 

A participat în calitate de invitat, domnul András István Demeter – Secretar de Stat în cadrul 

Ministerului Culturii, pentru propunerea legislativă de la punctul 6 (PLx 471/2022). 

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

 

Şedinţa a debutat cu dezbaterile asupra punctului  6, prin luarea de cuvânt a  domnului András 

István Demeter – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii, care a făcut precizări cu privire la faptul că 

inițiativa legislativă nu are toate elementele pentru a fi aplicabilă, deoarece se dorește un parteneriat între o 

importantă arhiepiscopie și autorități publice iar detaliile parteneriatului  nu sunt  suficient clarificate, iar 

efectele sale trebuie să fie cele dorite; acesta a precizat faptul că în zonă se află Muzeul Național al Bucovinei 

care este în subordinea Consiliulul Județean Suceava și care la rândul său ar putea să răspundă mult mai ușor 

tuturor obiectivelor acestui nou muzeu, decât o entitate hibrid nou înființată. 

 Domnul deputat Ilie-Alin Coleşa a precizat faptul că nu ar exista nici o logică pentru care nu ar putea 

exista un parteneriat cu Mitropolia, fiind de părere că Guvernul nu a făcut nimic, iar dacă se analizează 

muzeele finanțate prin PNR se poate observa că acestea nu sunt în interesul românilor. 

La finalul dezbaterilor propunerea legislativă de la punctul 6 (PLx 471/2022) a fost avizată favorabil 

cu majoritate de voturi.  

 

În continuara ședintei a fost dezbătut punctul 1, referitor la propunerea 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". 
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A luat cuvântul doamna vicepreşedinte Simona-Maya Teodoroiu care a afirmat faptul că această 

propunere legislativă nu este susținută de Guvern, neavând, de asemenea nici un punct de vedere transmis din 

partea acestuia.  

Propunerea legislativă de la punctul 1 (Plx 412/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi.  

 

Proiectul de lege de la punctul 2 (PLx 464/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.  

 

Proiectul de lege de la punctul 3 (PLx 466/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.  

 

La dezbaterea punctului 4 (PLx 468/2022) doamna vicepreședinte Simona-Maya Teodoroiu, a propus 

amânarea pentru o saptămână  proiectul de lege, membrii comisiei fiind de acord cu amânarea. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 5 (Plx 470/2022) a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 6 (Plx 471/2022) a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi.  

 

Proiectul de lege de la punctul 7 (PLx 473/2022) a fost avizat negativ cu majoritate de voturi.  

 

La dezbaterea punctului 8 a luat cuvântul doamna Cristina Agnes Vecerdi,care a precizat că, 

abonamentele la care se face referire nu trebuie să fie considerate ca fiind destinate sportului, acestea trebuind 

să fie folosite pentru problemele de recuperare medicală, fiind abonamente deductibile din bugetul statului și 

anume din bugetul Ministerului Sănătății, drept urmare consideră că pentru sport ar trebui ca fondurile să fie 

alocate din altă sursă de finanțare. Propunerea legislativă de la punctul 8 (PLx 476/2022) a fost avizată 

favorabil cu majoritate de voturi. 

 

În continuara ședintei, a fost dezbătut punctul 9, doamna vicepreședinte Simona-Maya Teodoroiu 

afirmă că nu se poate schimba prin prezentul proiect de lege, Constituția României, care prevede vârsta de 18 

ani pentru a vota.  

De asemenea doamna deputat Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă susține că este în asentimentul dorinței 

tinerilor de a vota de la 16 ani, însă inițiava legislativă este neconstituțională. 

 Proiectul de lege de la punctul 9 (PLx 474/2022) a fost avizat negativ cu majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 10 (PLx 475/2022) a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 11 - Diverse, la propunerea Grupului parlamentar USR, domnul deputat Dragoș – Cătălin 

Teniță a fost înlocuit din funcția de vicepreședinte de către doamna deputat Oana Murariu, întrucât acesta nu 

mai face parte din Grupul parlamentar USR.  

  

 

 

Președinte, 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: expert parlamentar Adriana Câmpeanu 

 


