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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

SINTEZA 

 

şedinţei comisiei din data de 2 noiembrie 2022 

 

 

În data de 2 noiembrie 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. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2022 

privind înfiinţarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a 

Consiliului Superior al Magistraturii (PLx 651/2022) 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.109 din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Plx 653/2022) 

3.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Plx 654/2022) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69 din 28 aprilie 

2000 a educaţiei fizice şi sportului (Plx 655/2022) 

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române (Plx 

656/2022) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Plx 657/2022) 
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7. Propunere legislativă pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006 

privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (Plx 658/2022) 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 iulie 

2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 

şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Plx 659/2022) 

9. Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea nr.115 din 19 mai 2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Plx 660/2022) 

10. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 (PLx 661/2022) 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Plx 665/2022) 

12. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.95/2005 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a altui act normativ (Plx 666/2022) 

13. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.154 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a 

art.224 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, republicată (Plx 667/2022) 

14. Propunere legislativă pentru stimularea investiţiilor în eficienţă energetică şi 

modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal (Plx 670/2022) 

15. Propunere legislativă privind acordarea unui tichet social pentru îngrijirea nou-

născuţilor (Plx 673/2022) 

16. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Decretului-Lege 

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 

de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonier (Plx 674/2022) 

17. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx 675/2022) 

18. Propunere legislativă pentru completarea art.469 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 676/2022) 

19. Diverse. 

 

 

 

 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 22 deputați, din numărul total de 26 

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

Manea, Murariu Oana, Simona-Maya Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Mirela Elena 
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Adomnicăi, Victoria-Violeta Alexandru, Eugen Bejinariu, Ciprian Ciubuc, Romulus-

Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Anamaria Gavrilă, Ludovic Orban, 

Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Ionel Stancu, Elena Stoica, Antonel Tănase, Dragoş-

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

 

 

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

PSD, domnul deputat Kulcsár-Terza József-György – din Grupul Parlamentar UDMR, 

domnul deputat Cristian-Paul Ichim - Neafiliați și domnul deputat Ion Ștefan – 

Neafiliați. 

Domnul deputat Ilie Alin Coleșa afiliat Grupului Parlamentar – AUR a fost înlocuit 

de domnul deputat Ciprian-Titi Stoica. 

 

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

Ministerul Justiției, pentru punctul 5 (PLx 656/2022), domnul Zsombor Vajda - 

vicepreședinte Autoritatea Electorală Permanentă, pentru punctele 2 (Plx 653/2022), 3 

(Plx 654/2022), 7 (Plx 658/2022), 8 (PLx 659/2022) și 9 (Plx660/2022) și doamna Adela 

Crăciun – vicepreședinte la Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu 

Dizabilități, pentru punctul 11 (Plx 665/2022) . 

 

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

 

Şedinţa a debutat cu dezbaterile asupra punctului 2, prin luarea de cuvânt a domnului  

Vajda Zsombor – vicepreședinte la Autoritatea Electorală Permanentă care a precizat că. 

Autoritatea Electorală Permanentă nu suține acestă inițiativă legislativă. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 (Plx 653/2022) a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 3 (Plx 654/2022) a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi.  

 

Propunerea legislativă de la punctul 7 (Plx 658/2022) a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 8 (Plx 659/2022) a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 9 (Plx 660/2022) a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 1 (PLx 651/2022) a fost avizat negativ, cu majoritate 

de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 4 (Plx 655/2022) a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

   Ședința a continuat cu dezbaterile de la punctul 5. Domnul președinte Ibram 

Iusein, a dat cuvântul domnului  Mihai Pașca - secretar de stat în Ministerul Justiției, 

care a făcut precizări că, Ministerul Justiției este în curs de elaborare a unui proiect de 

lege care va regândi legea cetățeniei și urmează să fie pus în dezbatere publică. Motiv 

pentru care, Ministerul Justiției se opune altor ințiative legislative care ar veni să schimbe 

actul normativ. Cu referire la această inițiavivă legislativă, anumite soluții propuse din 

proiect, beneficiază deja de reglementările din legea cetățeniei, iar adoptarea soluțiilor 

legislative din prezenta propunere ar lasa fără obiect al reglementării dizpozițiile 

articolelor 10 și 11 din Legea cetățeniei  române. Ministerul Justiției nu susține adoptarea 

acestei propuneri cu mențiunea că  Guvernului nu a dat încă un punct de vedere. 

  Domnul deputat Ciprian Ciubuc, a precizat că este din Republica Moldova și că nu 

există acte prin care să li se fi luat cetățenia română celor din Republica Moldova, 

deoarece aceștia nu și-au pierdut cetățenia română. Consideră că ar trebui înființat un 

grup de lucru care să rezolve acestă problemă, întrucât sunt mii de dosare în instanță 

pentru redobândirea cetățeniei române și aici ar trebui aplicate prevederile art. 33 și nu 

prevederile art. 10 din legea cetățeniei române. 

Propunerea legislativă de la punctul 5 (Plx 656/2022) a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

La propunerea legislativă de la punctul 6, a luat cuvântul domnul deputat Ciprian-

Titi Stoica, care făcut precizări că aceste schimbări sunt necesare în zonele în care 

populația aparține preponderent unei minorități naționale. A fost semnalat faptul că, în 

cadrul ședințelor organizate de consiliile locale sau județene, limba în care se desfăsuară 

ședințele, materialele prezentate cât și documentele elaborate urmare acestor ședințe, 

este cea care aparține respectivei minorități și nu în limba română. Consideră că este 

necesar să se legifereze imperativ faptul că și ședințele consiliului județean trebuie să se 

desfășoare în limba română. Codul administrativ, clarifică acest aspect doar pentru 

ședintele consiliilor locale. Pentru respectarea principiului transparenței și al caracterului 

public din perspectiva accesului cetățenilor la procesul de luare a deciziilor 

administrative trebuie întărită obligația consiliilor locale si județene de a asigura 

posibilitatea cetățenilor de a le urmări pe internet. Așadar, pentru ca această condiție să 

fie îndeplinită, rezultă în mod implicit și obligația de a transmite în direct pe internet 

aceste ședințe, pentru a putea fi urmarite de către cetățeni, dar și aceea de a asigura că 

documentele emanate de la aceste instituții publice. 
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Propunerea legislativă de la punctul 6 (PLx 657/2022) a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 10 (PLx 661/2022) a fost avizată favorabil,cu 

unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 11 (Plx 665/2022) a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 12 (Plx 666/2022) a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 13 (Plx 667/2022) a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 14 (Plx 670/2022) a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 15 (Plx 673/2022) a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 16 (Plx 674/2022) a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 17 (Plx 675/2022) a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 18 (Plx 676/2022) a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

 

Președinte, 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: expert parlamentar Adriana Câmpeanu 

 


