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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 28 iunie 2022 

 

 

Pe data de 28 iunie 2022, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor, organizată în sistem mixt (atât fizic, cât și prin mijloace 

electronice),  care a avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2022 pentru 

completarea Legii nr.16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii 

transnaţionale.(PLx 372/2022). 

2.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2022 privind unele 

măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art.59 din Legea nr.207/2015 privind Codul 

de procedură fiscal (PLx 373/2022). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 

(PLx 376/2022). 

4.  Propunere legislativă privind darea în administrare a unor suprafeţe de teren (PLx 377/2022). 

5.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei 

circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PLx 378/2022). 

6.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice (PLx 379/2022). 

7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului 

pentru absolvenţii de învăţământ superior (PLx 380/2022). 

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

381/2022). 

9.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 

382/2022). 

10.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PLx 383/2022). 
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11.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2021 privind protecţia drepturilor 

persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice (PLx 384/2022). 

12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.181 din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000 (PLx 385/2022). 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (PLx 386/2022). 

14.  Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare (PLx 387/2022). 

15.  Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 

privind regimul străinilor în România şi a Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă 

şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative privind regimul 

străinilor în România (PLx 389/2022). 

16.  Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare (PLx 392/2022). 

17.  Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(3) din Legea 18/1991 privind fondul funciar 

(PLx 396/2022). 

18.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (PLx 400/2022). 

19.   Proiect de Lege pentru modificarea art.77 alin.(1)-(3) ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

(PLx 401/2022). 

20.   Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare (PLx 403/2022). 

21. Propunere legislativă pentru clarificarea accesului la informaţiile de interes public prin 

modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public (PLx 

404/2022). 

22. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Sprijinirea și reconstrucția Ucrainei - 

COM(2022)233 (E15/2022). 

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, Elena Stoica, Kulcsár-Terza József-György, Alexandru Victoria-Violeta, 

Eugen Bejinariu, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Anamaria Gavrilă, 

Ciprian Ciubuc, Cristian-Paul Ichim, Oana Murariu, Ludovic Orban, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, 

Mircea Roşca, Ionel Stancu, Gál Károly, Ion Ștefan, Antonel Tănase, Eugen Terente, Cristina Agnes 

Vecerdi și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

A absentat doamna deputată Mirela Elena Adomnicăi. 
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Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele comisiei. 

 

Proiectul de Lege de la punctul 1 (PLx 372/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 2 (PLx 373/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 (PLx 376/2022) a fost avizată favorabil, cu majoritate de 

voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 4 (PLx 377/2022) a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi. 

Dezbaterea propunerii legislative de la punctul 5 (PLx 378/2022) pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate a suscitat o 

controversă între membrii comisiei. Astfel, dl deputat Ilie-Alin Coleşa a luat cuvântul pentru a susține 

inițiativa colegilor săi din A.U.R. și a spus că inițiativa oferă - pentru ieşirea din ţară a minorului și pentru 

eliberarea paşaportului său electronic simplu - o soluție alternativă de suplinire a acordului celuilalt 

părinte, în situaţia în care există neînţelegeri în cazul părinţilor divorţaţi sau separaţi în fapt, prin emiterea 

unui aviz favorabil de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. În replică, câțiva 

dintre membrii comisiei au criticat soluția legislativă propusă, spunând că aceasta ar putea conduce la 

abuzuri din partea părintelui care ar putea lua cu sine minorul în străinătate, atrăgând după sine un litigiu 

în justiție cu celălalt părinte. 

În finalul dezbaterii asupra punctului 5 (PLx 378/2022), propunerea legislativă a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 6 (PLx 379/2022) a fost avizată favorabil, cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 7 (PLx 380/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 8 (PLx 381/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 9 (PLx 382/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 10 (PLx 383/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 11 (PLx 384/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 12 (PLx 385/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 13 (PLx 386/2022) a fost avizată favorabil, cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 14 (PLx 387/2022) a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 15 (PLx 389/2022) a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 16 (PLx 392/2022) a fost avizată favorabil, cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 17 (PLx 396/2022) a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.  

Proiectul de Lege de la punctul 18 (PLx 400/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 
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În cadrul dezbaterilor asupra punctului 19 (PLx 401/2022) - care  vizează modificarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, în sensul majorării nivelului deducerilor personale din venitul lunar 

obținut din salarii, pentru contribuabilii care au una sau mai multe persoane în întreținere - a luat cuvântul 

dna deputată Alexandru Victoria-Violeta, care a afirmat că ar fi de acord cu o astfel de lege, dar numai 

dacă deducerile ar opera numai pentru copiii aflați în întreținere, nu și pentru aparținătorii aflați în aceeași 

situație. Domnia sa a adăugat că - din această cauză - se va abține la vot. În finalul dezbaterii asupra 

acestui punct, proiectul de lege de la punctul 19 (PLx 401/2022) a fost avizat favorabil, cu majoritate de 

voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 20 (PLx 403/2022) a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 21 (PLx 404/2022) a fost avizată favorabil, cu majoritate de 

voturi.  

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu,  Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - de la punctul 22 (E 15/2022) a primit un proiect 

de opinie favorabil cu majoritate de voturi. 

 

 

 

   Președinte 

 

                                                       deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 

 


