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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 4 mai 2022 

 

 

Pe data de 4 mai 2022, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor care s-a desfășurat 

în sistem mixt, cu prezență fizică și on-line. Comisia a avut următoarea ordine de zi: 

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, Mirela 

Elena Adomnicăi, Alexandru Victoria-Violeta, Eugen Bejinariu, Ilie-Alin Coleşa, 

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

Flucuș Dumitru, Cristian-Paul Ichim, Oana Murariu, Mădălina Peţa-Ştefănescu, 

Cristina Agnes Vecerdi, Mircea Roşca, Ionel Stancu, Elena Stoica, Ludovic Orban, 

Ion Ștefan, Antonel Tănase, Eugen Terente și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

A absentat dl deputat Kulcsár-Terza József-György - din Grupul parlamentar 

al UDMR. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele 

comisiei. 

 

 Au participat din partea Guvernului următorii invitați: dl George Aurel 

Mohan - Secretar de Stat în Ministerul Sănătății pentru proiectul de lege de la punctul 
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4 (PLx 218/2022), însoțit de dna Dochiana Bejan - consilieră, iar pentru proiectul de 

lege de la punctul 5 - dl George Șerban - Secretar de Stat în Ministerul Justiţiei, 

însoțit de dl Dragoș-Mihai Turcuman și dl Adrian Dumitru - consilieri în cadrul 

aceluiași minister. 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată favorabil cu majoritate de 

voturi.  

Inițiativa legislativă de la punctul 2 a suscitat o controversă între membrii 

comisiei. Astfel, dl deputat Ilie-Alin Coleşa a considerat că este nepotrivit să se 

rezerve - la facultățile de stat - 5 locuri pentru studenții cu dizabilități de învățare, în 

timp ce dl Gál Károly - în replică - a arătat că este vorba, în fapt, de o discriminare 

pozitivă pentru tinerii cu cerințe educaționale speciale, care nu au dizabilități majore 

și care învață la gimnaziu și liceu alături de copiii normali. 

La finalul dezbaterilor, propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată 

favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil cu majoritate de 

voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 4, a luat cuvântul dl deputat Ibram 

Iusein, care a spus că acest proiect de lege vine în sprijinul unor bolnavi cronici, 

pentru care există o listă de tratamente subvenționate de statul român. A intervenit 

apoi în dezbatere dl George Aurel Mohan - Secretar de Stat de la Ministerul Sănătății, 

care a declarat că Guvernul susține avizarea proiectul de lege în discuție, având în 

vedere că proiectul implementează în legislaţia naţională prevederile Regulamentului 

(UE) nr.536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 

privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman. 

La finalul dezbaterilor, proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil 

cu majoritate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 5, președintele comisiei, dl deputat 

Ibram Iusein a dat cuvântul dlui George Șerban - Secretar de Stat de la Ministerul 

Justiţiei, care a spus că proiectul de lege este promovat pentru a-i proteja pe așa-

numiții avertizori de integritate, care pot ajuta în combaterea corupției și că proiectul 

reprezintă o transpunere a Directivei (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a 
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Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează 

încălcări ale dreptului Uniunii. O noutate, față de existența Agenției Naționale de 

Integritate și a Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și 

demnităților publice, o reprezintă extinderea acestei legi și pentru sectorul privat, 

respectiv pentru agenții economici private care au mai mult de 750 de salariați.  

Față de acest proiect de lege, câțiva membri ai comisiei au criticat extinderea 

prevederilor legii și pentru sectorul privat și a fost supusă la vot amânarea discuțiilor 

pentru o ședință următoare, pentru a se primi mai multe clarificări din partea 

Guvernului. La finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de lege de la 

punctul 5 a fost amânat - prin votul unanim al membrilor comisiei - pentru o ședință 

următoare a comisiei. 

 

 

 

   Președinte 

 

                                               deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


