
 

1 

 

 

                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

          

SINTEZA 

 

              lucrărilor comisiei din data de 1 martie 2022 
 

 
Pe data de 1 martie 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:  

1.            Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 12/2022).   

2.       Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţei a Guvernului nr.7/2022 privind 

stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 din 5 

noiembrie 2015 de stabilirre a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în 

domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019 (PL-x 47/2022).  

3.     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.125/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei 

sociale minime garantate (PL-x 49/2022). 

4.        Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.128/2021 privind unele 

măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare (PL-x 50/2022). 

5.     Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.129/2021 privind 

implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 51/2022). 

6.      Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.129/2021 privind 

implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 52/2022). 
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7.      Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.131/2021 privind 

modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene (PL-x 

53/2022). 

8.      Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.132/2021 privind 

acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi 

pentru modificarea alin.(10) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru 

aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PL-x 54/2022). 

   9.      Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.132/2021 privind 

acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi 

pentru modificarea alin.(10) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru 

aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PLx 58/2022). 

10.       Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.132/2021 privind 

acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi 

pentru modificarea alin.(10) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru 

aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PLx 59/2022). 

11.       Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.132/2021 privind 

acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum şi 

pentru modificarea alin.(10) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru 

aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PLx 60/2022). 

12.        Propunere legislativă privind registrul comerţului şi registrul persoanelor juridice fără scop 

lucrativ (PLx 61/2022). 

13.       Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată (PLx 62/2022). 

14.        Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PLx 63/2022). 

15.        Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (PLx 64/2022). 

16.         Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Codului Penal (PLx 66/2022). 

17.        Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European (PLx 67/2022). 
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18.        Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European (PLx 68/2022). 

19.         Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii, republicată (PLx 69/2022). 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 25 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, Mirela Elena Adomnicăi, Alexandru 

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

Gál Károly, Flucuș Dumitru, Cristian-Paul Ichim, Oana Murariu, Ludovic Orban, Eliza-Mădălina Peţa-

Ştefănescu, Mircea Roşca, Ionel Stancu, Elena Stoica, Dan Tanasă, Antonel Tănase, Eugen Terente, 

Cristina Agnes Vecerdi și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

Au absentat următorii: dna deputată Mirela Elena Adomnicăi, din Grupul parlamentar al PSD și dl 

deputat Ion Ștefan - din Grupul neafiliaților. 

 

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

La lucrările comisiei au participat - din partea Guvernului - următorii invitați:  

- pentru punctele 4, 12 și 16 de pe ordinea de zi - dl Secretar de stat Mihai Pașca, de la 

Ministerul Justiției; 

- pentru punctul 17 de pe ordinea de zi - dl Zsombor Vajda, Vicepreședinte al Autorității 

Electorale Permanente. 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost amânat pentru o săptămână cu majoritatea voturilor celor 

prezenți fizic și on-line. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 8 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi.  

Proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă de la punctul 12 a luat cuvântul,  din partea Ministerului Justiției, dl 

Secretar de stat Mihai Pașca care a evidențiat că - în urma întâlnirilor avute cu reprezentanții ONG-
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urilor - acestea și-au manifestat îngrijorarea față de implementarea unei asemenea inițiative legislative 

și că actuala procedură a înființării lor prin instanță este considerată a fi o garanție împotriva posibilelor 

abuzuri din partea statului. Ca atare, Ministerul Justiției nu susține promovarea propunerii legislative în 

discuție, care ar amplifica birocrația și ar conduce, în plus, și la creșterea cheltuielilor de înființare ale 

firmelor comerciale, mai ales în condițiile în care actuala consiliere gratuită a acestora în procesul 

înregistrării ar deveni un serviciu plătit. 

Fiind supusă la vot, propunerea legislativă de la punctul 12 a fost avizată negativ cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 13 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 14 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 15 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 16 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

La propunerea legislativă de la punctul 17, a luat cuvântul,  dl Zsombor Vajda, Vicepreședinte al 

Autorității Electorale Permanente, care a declarat că instituția pe care o reprezintă nu susține această 

inițiativă, întrucât ar introduce un tratament discriminatoriu la alocarea timpilor de antenă între 

parlamentarii europeni și cei din Parlamentul român. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, propunerea legislativă de la punctul 17 a fost avizată 

negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 18 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. În cadrul 

dezbaterilor, dna deputată Violeta Alexandru a ținut să evidențieze faptul că membrii consiliilor 

consultative tripartite, formate din reprezentanți ai autorităților locale, precum și din membri ai 

sindicatelor și patronatelor, care funcționează pe lângă conducerile agențiilor teritoriale din cadrul 

Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă primesc o indemnizație care nu se justifică, din 

punct de vedere practic. 

Propunerea legislativă de la punctul 19 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

 

 

 

                                        Președinte 

 

                                         deputat Ibram Iusein 
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Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


