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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

SINTEZA 

 

 şedinţei comisiei din data de 8 noiembrie 2022 

 

 

În data de 8 noiembrie 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 declararea zilei de 30 noiembrie ca Ziua naţională 

a tezaurului uman viu (Plx 620/2022). 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx 642/2022) 

3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice*) – 

republicată (Plx 580/2022) 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx 678/2022) 

5. Proiect de Lege privind serviciul extern specializat în resurse umane şi salarizare 

(PLx 677/2022) 

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 

decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 679/2022) 

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

nr.129/2022 pentru modificarea art.IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, 

precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative, 

pentru prelungirea unor termene, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii (PLx 681/2022) 
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8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.131/2022 privind modificarea şi completarea 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 

nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 

682/2022) 

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

nr.130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind 

eficienţa energetică (PLx 684/2022) 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru 

organizarea şi   exercitarea profesiunii de medic veterinar şi pentru abrogarea 

pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (PLx 686/2022) 

11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PLx  687/2022) 

12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 - Legea Educaţiei 

Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 

ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 688/2022) 

13. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PLx 689/2022) 

14. Proiect de Lege pentru modificarea art.31 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind 

măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, 

a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 

(PLx 690/2022) 

15. Proiect de Lege privind Ziua Sustenabilităţii în România (PLx 691/2022) 

16. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.43/1997 privind regimul drumurilor, pentru completarea art.18 alin.(1) din 

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru 

completarea art.5 din Legea nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei 

circulaţiei pe infrastructura rutieră (PLx 692/2022) 

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (Plx 693/2022) 
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18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 544/2001 privind 

accesul liber la informaţiile de interes public (Plx 695/2022) 

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

nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative (PLx 697/2022) 

20. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului (PLx 698/2022) 

21. Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(1) din Legea nr.56/2020 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale 

împotriva COVID-19 (PLx 700/2022) 

22. Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal (Plx 701/2022) 

23. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 

702/2022) 

24. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru continuarea activităţii pe 

funcţii de execuţie de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare 

(Plx 703/2022) 

25. Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu - Planul de acțiune 

pentru tineret în cadrul acțiunii externe a UE pentru perioada 2022-2027 - 

Promovarea participării și a capacitării semnificative a tinerilor în acțiunea 

externă a UE pentru dezvoltare durabilă, egalitate și pace - JOIN(2022)53 (E 

24/2022) 

 

      La lucrările comisiei au participat un număr de 22 deputați, din numărul total 

de 26 de membri. Astfel, au fost prezenți următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-

Zamfir Manea, Oana Murariu, Simona-Maya Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, 

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

Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Anamaria Gavrilă, 

Cristian-Paul Ichim, , Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Ionel Stancu, Elena Stoica, 

Antonel Tănase, Eugen Terente, Cristina Agnes Vecerdi și Laura-Cătălina Vicol-

Ciorbă. 

 

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

PSD, domnul deputat Kulcsár-Terz József-György - din Grupul Parlamentar al 

UDMR, domnul deputat Ludovic Orban – Neafiliați și domnul deputat Ion Ștefan 

Neafiliați. 
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Au participat în calitate de invitați, domnul András István Demeter – secretar de 

stat în Ministerul Culturii, pentru propunerea legislativă de la punctul 1 (Plx 

620/2022), domnii Alexandru Bunea - președinte și domnul Robert Șova - 

vicepreședinte, în cadrul Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din 

România, pentru proiectul de lege de la punctul 5 (PLx 677/2022), domnul Ioan 

Oleleu- vicepreședinte la Autoritatea Națională Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor, pentru proiectul de lege de la punctul 10 (PLx 686/2022). 

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

 Şedinţa a debutat cu dezbaterile asupra punctului 9, respectiv cu proiectul 

de lege, privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică. 

Proiectul de lege de la punctul 9 (PLx 684/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Ședința a continuat cu dezbaterile pe marginea punctului 1, prin luarea de 

cuvânt a domnului András István Demeter – secretar de stat în Ministerul Culturii, 

care a făcut precizări cu privire la propunerea legislativă, care are ca obiect de 

reglementare declararea zilei de 30 noiembrie ca Ziua naţională a tezaurului uman 

viu. Ministrul Culturii nu susține adoptarea inițiativei legislative, în forma 

prezentată,m considerând că nu adduce niciun beneficiu față de reglementarea 

actuală din Legea nr.26/2008, privind protejarea patrimoniului cultural imaterial. 

 Pentru propunerea legislativă de la punctul 1 (Plx 620/2022) membrii 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 

respingere.  

  

 În continuarea ședinței s-a dezbătut proiectul de lege de la punctul 5, domnul 

președinte Ibram Iusein, dând cuvântul domnului Alexandru Bunea în cadrul 

Corpul Experților Contabili și Contabililor. Aceasta a făcut precizări cu privire la 

proiectul de lege, care, din punctul lor de vedere cuprinde unele prevederi care 

afectează activitatea profesionlă în domeniul economic, mai exact în domeniul 

financiar sau de calcul al salariilor. Prin acest proiect se extinde calitatea expertului 

în legislația muncii, toți acești experți în legislația muncii care sunt acreditați, să fie 

organizați într-un serviciu extern specializat în resurse umane și salarizare 

(SERUS), serviciu ce urmează să furnizeze servicii de management al forței de 

muncă. Corpul Experților Contabili și Contabililor nu susține acestă inițiativă 

legislativă.  
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Proiectul de lege de la punctul 5 (PLx 677/2022) a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

 Pentru propunerea legislativă de la punctul 2 (Plx 642/2022) membrii 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 

adoptare. 

 

Ședința a continuat cu dezbaterile pe marginea punctului 3, prin luarea de 

cuvânt a domnului deputat Cristian-Paul Ichim, unul dintre inițiatorii acestei 

propunei legislative, care a făcut precizări cu privire la reglementarea modului de 

examinare în vederea obținerii permisului de conducere, în sensul că, instructorul 

auto atestat împreună cu persoana pe care o supraveghează răspund pentru 

incălcarea de către aceasta a regulilor de circulație sau, după caz, pentru pagubele 

produse terților ca urmare a producerii unui accident de circulație. La susținerea 

probei practice de verificare a aptitudinilor și comportamentului, corespunzător 

categoriei de permis solicitată de către candidat, acesta va conduce însoțit, în același 

autovehicul, de un instructor din cadrul școlii de conducători auto. Acestă propunere 

legislativă aduce imbunătățiri și vine în ajutorul celor care vor să obțină permisul 

de conducere. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 (Plx 580/2022) a fost avizată favorabil, 

cu majoritate de voturi. 

 

 Proiectul de lege de la punctul 4 (PLx 678/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 6 (PLx 679/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 7 (PLx 681/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 8 (PLx 682/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 10 (PLx 686/2022) a fost negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 11 (PLx 687/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 
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 Propunerea legislativă de la punctul 12 (Plx 688/2022) a fost avizată 

favorabil, cu majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 13 (PLx 689/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 14 (PLx 690/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 15 (PLx 691/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 16 (PLx 692/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi 

 Propunerea legislativă de la punctul 17 (PLx 693/2022) a fost avizată 

favorabil, cu majoritate de voturi. 

 Propunerea legislativă de la punctul 18 (Plx 695/2022) a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 19 (PLx 697/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 20 (PLx 698/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 21 (PLx 700/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 Propunerea legislativă de la punctul 22 (Plx 701/2022) a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi. 

 În continuarea ședinței s-a dezbătut proiectul de lege de la punctul 23, 

domnul președinte Ibram Iusein, dând cuvântul doamnei deputat Victoria-Violeta 

Alexandru, unul dinte inițiatori, care a făcut precizări cu privire la proiectul de lege. 

Pentru a răspunde problemei întârzierilor majore în decontul sumelor solicitate din 

FNUASS și pentru a evita blocaje în activitatea economică a angajatorilor, propune 

un mecanism de compensare între sumele datorate de către angajator statului. 

Angajatorul poate opta pentru compensarea sumelor aferente indemnizațiilor de 

concediu medical plătite salariaților și cu sumele datorate către stat sau pentru 

decontarea/restituirea sumelor aferente  în cazul unor întârzieri la decont. Astfel, se 

vor evita întârzierile majore în decontul indemnizațiilor de concedii medicale către 

angajatori și, totodată, este și o măsură de eficientizare a mecanismelor de plăți 
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pentru angajator. Așa cum persoanele fizice sau juridice private au obligația de a 

achita dobânzi și penalități în cazul unor întârzieri la plata impozitelor sau a altor 

obligații fiscale, așa este normal ca și statul să suporte penalități atunci cand întârzie 

să achite decontul indemnizațiilor de concediu către angajator. Propune, de 

asemenea, ca sumele solicitate la decont de către angajatori să fie purtătoare de 

dobânzi si penalități. 

O altă propunere este de a reduce termenul de depunere a documentelor 

justificative pentru decontul indemnizațiilor de concediu medical suportate de către 

angajator de la 90 de zile la 60 de zile. Consideră că, angajatorii au nevoie de 

eficientizarea acestui mecanism de decont, pentru a nu își bloca activitatea, iar statul 

trebuie să acționeze ca un actor responsabil față de contribuabili. 

 Proiectul de lege de la punctul 23 (PLx 702/2022) a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

  

 Propunerea legislativă de la punctul 24 (Plx 703/2022) a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi. 

 

Pentru documentul european JOIN(2022)53 de la punctul 25, membrii 

comisiei au votat un proiect de opinie favorabil comunicării, considerând că 

documentul European vine în sprijinul tinerilor al căror partcicipare la viața 

economică, culturală, socială și politică trebuie promovată și susținută, în scopul 

construirii unui parteneriat strategic pentru o societate mai rezilientă și mai 

favorabilă incluziunii și realizării de progrese în direcția angajamentelor globale, 

cum ar fi obiectivele de dezvoltare durabilă ( ODD ) ale ONU din Agenda 2030 

pentru acordul de la Paris privind schimbările climatice. 

 

 

 

Președinte, 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 
 

Întocmit: expert parlamentar Adriana Câmpeanu 
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