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 şedinţei comisiei din data de 25 octombrie 2022 

 

 

În data de 25 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 modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Plx 495/2022) 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 579/2022) 

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. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la condiţii de locuire adecvate pentru 

categoriile de persoane cu risc de excluziune socială reprezentate de familiile 

numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a clădirilor (Plx 581/2022) 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii 227/2015 - privind Codul Fiscal (Plx 

582/2022) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (Plx 584/2022) 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 

republicată, privind Codul de Procedură Civilă, cu modificările şi completările 

ulterioare (Plx 585/2022) 
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8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiţii de trai şi activităţi agricole adecvate 

pentru familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, 

guvernată de o politică de coeziune socială (Plx 586/2022) 

9. Propunere legislativă pentru informarea pacienţilor cu privire la efectele secundare 

ale vaccinurilor (Plx 587/2022) 

10. Propunere legislativă pentru modificarea art.561 din Legea nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismului (Plx 588/2022) 

11. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2022 privind 

autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor 

economice străine (Plx 589/2022) 

12. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2022 pentru 

modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

(PLx 591/2022) 

13. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PLx 

593/2022) 

14. Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 599/2022) 

15. Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 

acte normative (PLx 605/2022) 

16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (Plx 606/2022) 

17. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.269 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (Plx 607/2022) 

18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/2011 privind transporturile rutiere (Plx 608/2022) 

19. Proiect de Lege privind stabilirea responsabilităţilor biroului unic de legătură şi ale 

autorităţilor competente în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 

alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 alin.(1) şi ale art.39 din 

Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 

decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure 

respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr.2006/2004 (PLx 614/2022) 
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20. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2022 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2022 privind 

aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

preşcolarii şi elevii din 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi 

pentru modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune 

(PLx 615/2022) 

21. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului 

(PLx 616/2022) 

22. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate (PLx 617/2022) 

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

unitar de pensii publice (PLx 618/2022) 

24. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice şi a Legii nr.127/2019 privind sistemul public de 

pensii (Plx 619/2022) 

25. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

(PLx 625/2022) 

26. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor 

acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale (PLx 628/2022) 

27. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PLx 629/2022) 

28. Proiect de Lege pentru modificare şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (PLx 631/2022) 

29. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 

(PLx 632/2022) 

30. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PLx 633/2022) 

31. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal (PLx 634/2022) 

32. Proiect de Lege privind acordarea voucherelor pentru control oftalmologic şi 

achiziţionare ochelari de vedere pentru elevi (PLx 635/2022) 

33. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Plx 636/2022) 

34. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 26 alin.(1) din O.U.G. 

nr.158/2005 privind   concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Plx 

637/2022) 
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35. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 69/2000 a educaţiei 

fizice şi sportului (Plx 638/2022) 

36. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx 

640/2022) 

37. Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.2 şi a Anexei nr.3 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Plx 643/2022) 

38. Diverse. 

 

 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 25 deputați, din numărul total 

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

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

Kulcsár-Terza József-György, Victoria-Violeta Alexandru, Eugen Bejinariu, Ciprian 

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

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

Ştefănescu, Ionel Stancu, Elena Stoica, Ion Ștefan, Antonel Tănase, Eugen Terente, 

Cristina Agnes Vecerdi și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

 

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

PSD și domnul deputat Dragoş-Cătălin Teniţă – Neafiliați. 

 

Au participat în calitate de invitați, domnul Ilie Toma – deputat PSD, inițiator 

al proiectului aflat la punctul 23 (PLx 618/2022), domnul Cătălin Ganciu – secretar 

de stat în Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, pentru punctul 11 (PLx 

589/2022), domnul Sebastian Ioan Hotca – vicepreședinte Autoritatea Națională 

pentru Protecția Consumatorului, pentru punctul 19 (PLx 614/2022) și domnul 

Daniel Nazare, directorul Bibliotecii Județene Brașov, pentru punctul 31 

(PLx.634/2022). 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele 

comisiei. 

 

Şedinţa a debutat cu dezbaterile asupra punctului 3, unde unul dintre 

inițiatorii acestei propuneri legislative a solicitat amânarea pentru două săptămâni, 

pentru a fi prezent la ședință. 

Supusă votului, propunerea legislativă de la punctul 3 (Plx 580/2022) a fost 

amânată pentru două săptămâni.  
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Ședința a continuat cu dezbaterile de la punctul 19, domnul președinte Ibram 

Iusein, dând cuvântul domnului Sebastian Ioan Hotca, vicepreședinte din cadrul 

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, care a făcut precizări că, prin 

Hotărârea de Guvem nr. 444/2020 se desemnează Autoritatea Natională pentru 

Protecția Consumatorilor, drept birou unic de legătură, astfel cum este definit din 

Regulamentul UE. Pentru punerea în aplicare a proiectului de act normativ de către 

autoritățile administrației publice centrale este necesară suplimentarea unui număr de 

posturi și o infrastructură necesară, deoarece în structura Autorității Naționale pentru 

Protecția Consumatorilor este un număr redus de comisari.  

Proiectul de lege de la punctul 19 (PLx 614/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

În continuarea ședinței s-a dezbătut punctul 23. Domnul președinte Ibram 

Iusein a dat cuvântul domnului Ilie Toma – deputat PSD, inițiator al proiectului. 

Acesta a făcut precizări în sensul că soluțiile propuse vin în sprijinul unor categorii 

de persoane care au lucrat în activități de producție, mentenanță și asimilate 

din unitățile de producție a energiei electrice în termocentrale pe bază de 

cărbune și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul 

implicat direct în utilizarea procedeelor si utilajelor specifice producției 

energiei electrice și extracției carbunelui. Pentru a înlătura inechitățile 

create de-a lungul timpului este necesară modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

Proiectul de lege de la punctul 23 (PLx 618/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 (Plx 495/2022) a fost avizată favorabil, 

cu majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 2 (Plx 579/2022) a fost avizată favorabil, 

cu majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 4 (Plx 581/2022) a fost avizată favorabil, 

cu majoritate de voturi. 

 

În continuarea ședinței s-a dezbătut punctul 6,  a luat cuvântul domnul 

deputat Ilie-Alin Coleşa, care a făcut precizări cu privire la atribuirea unor 

competențe jurisdicționale și implicit profesionale din sfera medicală, 

unei structuri operaționale (Departamentul pentru Situații de Urgență) 

fără personalitate juridică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  
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Acest D.S.U., în opinia sa, constituie o imixtiune în competența și 

atribuțiile Ministerului Sănătății, cu atingere directă asupra atribuțiilor 

si competențelor profesioniștilor în domeniul medical, a căror activitate 

profesională este astfel coordonată, într-un mod neprincipial, de o 

terță instituție lipsită de orice competență în sfera medicală sau a 

sănătății publice.  

Departament pentru Situații de Urgentă este structură operațională 

fară personalitate juridică a Ministerului Afacerilor Interne.Toate aceste 

atribuții și competențe, transformă un simplu Departament pentru 

Situații de Urgență, într-o structură funcțională care coordonează 

și subordonează două ministere esențiale ale statului (Ministerul 

Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății) care desfășoară activități de 

natură medicală prin structurile sale I.S.U. și SMURD.  

Propunerea legislativă de la punctul 6 (Plx 584/2022) a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi. 

 

Ședința a continuat cu dezbaterea punctului 11, domnul președinte 

Ibram Iusein, dând cuvântul domnului Cătălin Ganciu – secretat de stat în Ministerul 

Antreprenoriatului și Turismului,  care a făcut precizări la următoarele schimbări ale 

initiativei legislative: 

 

• ajustarea procedurilor împovărătoare de înregistrare și de funcționare a 

reprezentanțelor străine în România;  

• simplificarea procedurii de înregistrare, prelungire și modificare a 

autorizațiilor de funcționare ale reprezentanțelor străine în România;  

• digitalizarea procedurii de deschidere, prelungire și modificare a autorizațiilor 

de funcționare ale reprezentanțelor străine precum și de radiere din evidențele 

MAT.  

Proiectul de Lege de la punctul 11 (PLx 589/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 5 pentru completarea Legii 227/2015 - 

privind Codul Fiscal (Plx 582/2022) a fost avizată negativ, cu majoritate de voturi. 

 

În continuarea ședinței s-a dezbătut punctul 7, a luat cuvântul tot domnul 

deputat Ilie-Alin Coleşa, care a făcut precizări la propunerea legislativă, în sensul că 

se instituie o derogare de la aplicarea procedurii executării silite a unor obligaţii de 

a face sau de a nu face, altele decât cele privind predarea bunurilor,  
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corelativ cu instituirea unui nou caz de revizuire în favoarea instituţiilor publice şi 

entităţilor publice considerate debitoare și împotriva cărora sunt pronunţate hotărâri 

judecătoreşti prin care s-a stabilit plata de penalităţi, în temeiul art.906. De 

asemenea, în cadrul acestei căi de atac, se instituie obligaţia pentru instanţă de a 

verifica din oficiu, prin orice mijloace de probă, imposibilitatea restituirii şi buna-

credinţă a debitorului obligaţiei de face, respectiv de a nu face. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 (Plx 585/2022) a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 8 (Plx 586/2022) a fost avizată favorabil, 

cu majoritate de voturi.  

 

Propunerea legislativă de la punctul 9 (Plx 587/2022) a fost avizată negativ. 

 

Ședința a continuat cu dezbaterea punctului 10, a luat cuvântul 

domnul deputat Ilie-Alin Coleşa, care a făcut precizări referitoare la o serie de 

lăcașuri de cult aflate în procedură de execuție a lucrărilor, dar cu autorizația ieșită 

din termenul de valabilitate, aflate în imposibilitatea de a mai putea intra în 

legalitate. Existând premisele legale pentru demolarea acestora, alternativa o 

reprezintă menținerea acestor construcții într-o stare de ilegalitate pe un termen 

nedeterminat. Prezenta propunere legislativă are drept scop, corectarea acelor 

circumstanțe care au apărut ca urmare a unor modificări legislative, care nu au ținut 

cont de toate situațiile existente, dar și de excepțiile ce se pot admite, având în vedere 

importanța deosebită a bisericii în viața comunităților locale și a eforturilor 

financiare cu care se confruntă acestea. În acest sens, propunerea legislativă 

introduce o excepție privind posibilitatea realizării de documentații de urbanism 

pentru lacășurile de cult. Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea precizează că sunt 

multe familii vulnerabile, care din mai nimic și-au ridicat o locuință. Sunt foarte 

multe locuințe informale și nu putem demola cu ușurință. 

Propunerea legislativă de la punctul 10 (Plx 588/2022) a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 34 pentru modificarea articolului 26 

alin.(1) din O.U.G. nr.158/2005 privind   concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate (Plx 637/2022), a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

 

 

Proiectul de Lege de la punctul 12 (PLx 591/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 
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Proiectul de Lege de la punctul 13 (PLx 593/2022) a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege de la punctul 14 (PLx 599/2022) a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

Proiectul de Lege de la punctul 15 (PLx 605/2022) a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 16 (Plx 606/2022) a fost avizată 

favorabil, cu majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 17 (Plx 607/2022) a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 18 (Plx 608/2022) a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 20 (PLx 615/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 21 (PLx 616/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Luând cuvântul, doamna deputat Cristina Agnes Vecerdi, consideră ca 

inițiativa este bună, având în vedere că este vorba despre perioada dintre concediul 

medical și dobândirea certificatului de handicap. 

Proiectul de lege de la punctul 22 (Plx 617/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 24 (Plx 619/2022) a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 25 (PLx 625/2022) a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 
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Doamna deputat Victoria-Violeta Alexandru, propune amendarea textului, în 

sensul eliminării articolelor care se referă la supra impozitare. 

Proiectul de lege de la punctul 26 (PLx 628/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi și amendamente admise. 

 

Proiectul de lege de la punctul 27 (PLx 629/2022) a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi.  

 

Proiectul de lege de la punctul 28 (PLx 631/2022) a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 29 (PLx 632/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

În continuarea ședinței s-a dezbătut punctul 30, prin luarea de cuvânt  

domnului deputat Cătălin-Zamfir Manea, care a făcut precizări cu privire la 

contractul de muncă “la cerere”, în sensul că, acesta  are ca avantaj pentru angajator, 

o mai mare flexibilitate în organizarea activității, în ceea ce privește și posibilitatea 

de a dispune de forță de muncă necesară în zilele în care are nevoie de serviciile 

prestate de către un anumit salariat și doar numărul de ore necesare prestării 

activității respective. Angajatul poate desfășura mai multe activități în paralel, 

nemaiavând obligația respectării cu strictețe a unui anumit program de lucru. Se 

reduce, de asemenea, sarcina administrativă, în comparație cu alte opțiuni legale 

pentru angajarea în comun, alternativa fiind ca angajatorul să încheie în paralel câte 

un contract de muncă cu timp parțial cu fiecare angajat.  

Doamna deputat Cristina Agnes Vecerdi a dat ca exemplu asistenții medicali, 

care prestează la mai multe spitale. 

Proiectul de lege de la punctul 30 (PLx 633/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

 

 

Proiectul de lege de la punctul 31 (PLx 634/2022) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

 

La punctul 32, domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea, luând cuvântul, 

precizează că, conceptul de vulnerabilitate ar trebui să fie clar, corelat cu legea 

asistenței sociale pentru o corectă reglementare. 
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Proiectul de lege de la punctul 32 (PLx 635/2022) a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 33 (Plx 636/2022) a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 35 (Plx 638/2022) a fost avizată negativ, 

cu majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 36 (Plx 640/2022) a fost avizată favorabil, 

cu majoritate de voturi. 

 

 

Propunerea legislativă de la punctul 37 (Plx 643/2022) a fost avizată favorabil, 

cu majoritate de voturi. 

 

 

Președinte, 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: expert parlamentar Adriana Câmpeanu 
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