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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

SINTEZA 

 

 şedinţei comisiei din data de 10 octombrie 2022 

 

 

În data de 10 octombrie 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 completarea alineatului 1 al articolului 123 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

(Plx 496/2022) 

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

nr.117/2022 pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal 

nr.210/1999 (PLx 520/2022) 

3. Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea cancerului (PLx 530/2022) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.155 din Legea nr.286/2009 

privind Codul penal (Plx 532/2022) 

5. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal (Plx 534/2022) 

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor 

altor măsuri în domeniul sănătăţii (PLx 537/2022) 

7. Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, 
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procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, precum şi 

pentru completarea art.671 din Legea nr.567/2004 privind statutul 

personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 

parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul 

Institutului Naţional de Expertize Criminalistice (PLx 540/2022) 

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind 

Codul fiscal (PLx 541/2022) 

9. Proiect de Lege pentru modificarea art. 31, alin.(1) din Legea nr.360/2002 

privind Statutul poliţistului (PLx 542/2022) 

10. Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Plx 544/2022) 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PLx 453/2022) 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx 557/2022) 

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

nr.104/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele 

măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi 

de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în 

administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 

agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (PLx 547/2022) 

14. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic (PLx 548/2022) 

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

nr.116/2022 penttru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea 

funcţiilor publice prin transfer la cerere, precum şi pentru completarea 

art.3641 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ (PLx 550/2022) 

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

nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de 

energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul energiei (PLx 551/2022) 

17. Proiect de Lege privind protecţia sistemelor informatice ale autorităţilor şi 

instituţiilor publice în contextul invaziei declanşate de Federaţia Rusă 

împotriva Ucrainei (PLx 553/2022) 

18. Proiect de Lege privind reglementarea tichetelor sociale pe suport electronic 

(PLx 561/2022) 
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19. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.485 din Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx 562/2022) 

20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18 din 29 august 2009 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului (Plx 569/2022) 

21. Diverse. 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 23 deputați, din numărul total 

de 27 de membri. Astfel, au fost prezenți următorii deputaţi: Ibram Iusein, Murariu 

Oana, Simona-Maya Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Kulcsár-Terza József-

György, Mirela Elena Adomnicăi, Victoria-Violeta Alexandru, Eugen Bejinariu, 

Ciprian Ciubuc, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, 

Anamaria Gavrilă, Cristian-Paul Ichim, Ludovic Orban, Eliza-Mădălina Peţa-

Ştefănescu, Mircea Roșca, Ionel Stancu, Elena Stoica, Antonel Tănase, Dragoş-

Cătălin Teniţă, Cristina Agnes Vecerdi și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

 

Domnul deputat Eugen Terente – din Grupul Parlamentar al USR a fost 

înlocuit de domnul deputat Daniel – Sorin Gheba – din Grupul Parlamentar al 

USR. 

 

Au absentat: doamna deputat Mirela Elena Adomnicăi - din Grupul 

Parlamentar al PSD,  domnul deputat Gál Károly  - din Grupul parlamentar al 

UDMR, domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea – din Grupul Parlamentar al 

Minorităților Naționale și domnul deputat Ion Ștefan – Neafiliați. 

 

Au participat în calitate de invitați, domnul Mihai Pașca – secretar de stat în 

Ministerul Justiției, pentru punctele 4 (Plx 532/2022) și 7 (PLx 540/2022), domnul 

Marius Viorel Poșa - subsecretar de stat în Ministerul Cercetării, Inovării si 

Digitalizării, pentru punctul 17 (PLx 553/2022), doamna Domnica Focșăneanu– 

director adjunct în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

pentru punctele 1 (Plx 496/2022), 15 (PLx 550/2022) și 19 (PLx 562/2022), 

domnul George Tuță – deputat PNL și inițiator al (PLx 562/2022) de la punctul 

19, domnul Aurel Mohan – secretar de stat în Ministerul Sănătății, pentru punctele 

6 (PLx 537/2022) și 12 (557/2022) .  

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele 

comisiei. 

 

Şedinţa a debutat cu dezbaterile asupra punctului 17, prin luarea de cuvânt 

a domnului Marius Viorel Poșa, subsecretar de stat în Ministerul Cercetării, 
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Inovării și Digitalizării, care a precizat că acest proiect își propune să interzică 

achiziționarea de produse și servicii de tip antivirus, de la entități care provin 

din Rusia, interdicție care vine în contextul dat de războiul din Ucraina. 

Prevederile prezentului proiect nu se aplică autoritățiilor publice cu atribuții în 

domeniul securității naționale, apărării naționale și ordinii publice, deoarece 

acestea au propriile reguli de protecție  a securității cibernetice. 

Proiectul de lege de la punctul 17 (PLx 553/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

 Ședința a continuat cu dezbaterile de la punctul 1, domnul președinte Ibram 

Iusein, a dat cuvântul domnului deputat Ilie-Alin Coleşa care a făcut precizarea 

că, această dispoziție tinde să confere tuturor consilierilor locali șansa de a 

îndeplini acestă funcție, limitând perioada de exercitare a mandatului, la cel 

mult 3 luni în decursul unui an calendaristic, o rotație minimală, o dată pe an 

fiind benefică. 

Propunerea legislativă de la punctul 1 (Plx 496/2022) a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi. 

 

În continuarea ședinței, s-a supus la vot propunerea legislativă de la puctul 

4, pentru modificarea art.155 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal.  

Propunerea legislativă (PLx 532/2022) a fost avizată negativ, cu majoritate 

de voturi. 

 

 La proiectul de lege de la punctul 7 a luat cuvântul reprezentantul 

Ministerului Justiției, domnul Mihai Pașca. Acesta a precizat că ministerul a avut  

o serie de observații care au fost preluate și adoptate de Senat. Totodată, în Senat 

a fost propus un amedament care face ca aceste prevederi să fie aplicabile nu 

doar contractelor încheiate ulterior intrări în vigoare a acestui act normativ, cât 

și contractelor încheiate anterior. Aici este rezerva și opoziția ministerului,  pe 

care o transmite în sensul că, un astfel de amendament produce un alt impact 

bugetar, o problemă bugetară foarte serioasă. În acest sens ar fi necesară 

consultarea Ministerului  Finanțelor. 

Doamna vicepreședinte Simona-Maya Teodoroiu a făcut propunerea să se 

amâne pentru o săptămână și să fie chemați inițiatorii acestui proiect de lege 

pentru a  oferi  mai multe detalii cu privire la acestă inițiativă legislativă. 

Proiectul de lege de la punctul 7 (PLx 540/2022) a fost amânat pentru o 

săptămână. 

 

Ședința a continuat cu punctul 6 prin luarea de cuvânt a domnului Aurel 

Mohan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, care a precizat că aceste proiect 
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de lege prevede o serie de modificări  la Legea 95/2006, modificări care vizează 

asigurarea accesului la un pachet minimal de servicii de asistență medicală 

primară și pentru persoane neasigurate. Pentru a beneficia de aceste noi servicii 

medicale, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat, vor avea obligația 

să se înscrie pe lista unui medic de familie. Astfel 2 milioane de persoane 

nesigurate vor fi înregistrate în următoarea perioadă la medicii de familie. 

Această modificare legislativă va face posibilă și tragerea sumei de 75.000 000 

euro din împrumutul acordat de Banca Internațională de Reconstrucție și 

Dezvoltare. De asemenea se introduce mecanismul de plată a medicilor de 

familie pe bază de performanță, pentru a stimula medicii de familie să 

îmbunătățească eficacitatea seviciilor medicale acordate. În concluzie  

Ministerul Sănătății susține proiectul de lege în forma adoptată de Guvern. 

Proiectul de lege de la punctul 6 (PLx 537/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

În continuarea ședinței a luat cuvântul tot reprezentantul Ministerului 

Sănătății cu precizări la punctul 12, prin care se introduc noi criterii de formare 

inițială și de ocuparea posturilor prin concurs pentru toate categoriilor de funcții 

de conducere, manageri, directori executive ai DSP, conducerea serviciilor de 

ambulanță județene, respectiv directorii medicali sau șefii de secție. 

De asemenea, proiectul de lege prevede reorganizarea Școlii Naționale de 

Sănătate Publică care se desființează și se înființează Institutul Național de 

Management al Serviciilor de Sănătate, ca instituție publică cu personalitate 

juridică, în subordinea Ministerului Sănătății, finanțată din venituri proprii. 

Ministerul Sănătății susține proiectul de lege. 

După examinarea inițiativei legislative doamna deputat Laura-Cătălina 

Vicol-Ciorbă a depus un amendament care a fost admis. 

Proiectul de lege de la punctul 12 (PLx 557/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi, cu un amendament admis. 

 

Ședința a continuat cu dezbaterile pe marginea proiectului de lege de la 

punctul 19. Domnul președinte Ibram Iusein a dat cuvântul inițiatorului, domnul 

George Tuță – deputat PNL, care a precizat că, scopul acestei legi este ca 

evaluarea performanțelor profesionale individuale să se facă in mediul online, 

de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Gestionarea formularelor 

de evaluare profesională prin sistemul informatic duce la modernizarea 

sistemului public, prin accesarea cu mai mare usurință a rapoartelor de evaluare. 

Prezentul proiect va crea un cadru eficient de realizare a unui sistem electronic, 

precum și a unei baze de date online pentru funcționarii publici. 
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Proiectul de lege de la punctul 19 (PLx 562/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

În continuarea ședinței s-a supus la vot proiectul de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea 

sectorului energetic. Proiectul de lege de la punctul 14 (PLx 548/2022) a fost 

avizat negativ, cu majoritate de voturi. 

 

La dezbaterea punctului 15 a luat cuvântul doamna Domnica Focșăneanu, 

reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

care a făcut precizări cu privire la trasferul funcționarilor publici din autoritățile 

și instituțiile publice, la cerere, în scopul remedierii situației de fapt, în care 

lipsa personalului este afectată prin suspendarea examenelor de ocupare a  

posturilor vacante sau temporar vacante. În acest context, majoritatea 

instituțiilor publice se regăsesc în situația de a ocupa funcțiile vacante, cu 

personal deja existent în sectorul public, apărând astfel o concurență între 

instituții și autorități publice, în acest context fiind afectată în mod direct buna 

desfășurare a activității curente a instituțiilor. 

 În continuarea dezbaterilor asupra proiectului de lege de la punctul 15, legat 

de completarea art. 3641 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, respectiv 

acceptarea donațiilor făcute statului de către Organzația Tratatului Atlanticului 

de Nord sau de organizații internaționale, care au ca obiect bunuri mobile 

necesare gestionării situațiilor de urgență și care se aprobă prin ordin al șefului 

Departamentului  pentru Situații de Urgență, domnul deputat Ludoviv Orban a 

depus un amendament cu propunerea eliminării art. II al Ordonanței de Urgență 

nr. 57/2019, motivând  că acesta nu se încadrează în sfera obiectului de 

reglementare. 

Proiectul de lege de la punctul 15 (PLx 550/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi, cu un amendament admis.  

 

 La dezbaterea punctului 2 (PLx 520/2022) a luat cuvântul doamna deputat 

Victoria-Violeta Alexandru, care a depus un amendament, motivând că 

respectarea dreptului la concediu al taților, derivă din egalitatea de gen, prin 

comparație cu concediul maternal.  

 Proiectul de lege de la punctul 2 (PLx 520/2022) a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi, cu un amendament admis. 

 

 În continuare, la dezbaterea punctului 3, domnul deputat Ludovic Orban a 

solicitat punctul de vedere al Guvernului, neavând un punct de vedere din partea 

ministerului de resort. 
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 Doamna vicepreședinte Simona-Maya Teodoroiu a propus amânarea 

proiectului de lege, pentru a se solicita un punct de vedere din partea 

Ministerului Sănătății. 

 Proiectul de lege de la punctul 3 (PLx 530/2022) a fost amânat pentru o 

săptămână. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 5 (Plx 534/2022) a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 8 (PLx 541/2022) a fost amânat pentru o 

săptămână. 

 

Proiectul de lege de la punctul 9 (PLx 542/2022) a fost avizat negativ cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 10 (Plx 544/2022) a fost avizată 

favorabil, cu majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 11 (Plx 453/2022) a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 13 (PLx 547/2022) a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 16 (PLx 551/2022) a fost amânat pentru o 

săptămână. 

 

Proiectul de lege de la punctul 18 (PLx 561/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 20 (Plx 569/2022) a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi. 
 

Președinte, 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 
 
 

 

Întocmit: expert parlamentar Adriana Câmpeanu 
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