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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 
                              
                                                SINTEZA                          

 
lucrărilor comisiei din data de 26 martie 2020 

 
 

Pe data de 26 martie 2020, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 

Deputaţilor, care s-a desfășurat on-line. 

Comisia a avut următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 

privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului (Plx 

102/2020).  

2.  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Apărării Naționale și pentru modificarea și completarea Legii 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat   (Plx 90/2020). 

3.     Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Apărării Naționale și pentru modificarea și completarea Legii 

nr.223/2015 privind pensiile militare de stat   (PLx 105/2020). 
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4.         Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală (PLx 107/2020). 

5.         Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare (PLx 108/2020).          

6.        Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative în 

domeniul transportului naval (PLx 112/2020).         

7.       Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind 

cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România 

(PL-x 114/2020). 

8.       Propunerea legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 

din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale (PL-x 119/2020). 

9.          Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice  (PL-x 94/2020).     

10.         Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PL-x 95/2020). 

11.         Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din 

România runda 2020    (PL-x 96/2020).      

12.         Propunere legislativă pentru modificarea art.207 şi 213 

din Legea educaţiei naţionale 1/2011- obiect de reglementare 

modificarea art.207 şi art.213 din Legea nr.1/2011 (Pl-x nr. 17/2020).                            
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La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi din 

numărul total de 15. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Ghera Giureci-Slobodan, 

Longher Victoria, Benkö Erika, Marilena-Emilia Meiroșu, Emil-Marius 

Pașcan, Alexandru Teacă, Ana Adriana Săftoiu, Popescu Mariana-

Venera, Csokany Petronela-Mihaela, Bogdan-Alin Stoica, Vexler Silviu 

și Kulcsár-Terza József-György. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - 

preşedintele comisiei, care a declarat on-line ședința deschisă și a propus 

introducerea unui punct nou - 12 - pe ordinea de zi. Propunerea de 

suplimentare a ordinii de zi inițiale, transmisă anterior membrilor 

comisiei, a primit un vot favorabil cu majoritate de voturi. 

 

S-a trecut apoi la dezbaterea propriu-zisă a inițiativelor legislative 

aflate pe ordinea de zi. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi, într-o formă amendată, cu amendamentele admise. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a primit un aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 6 a primit un aviz negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 8 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 10 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi, deși - după cum a obiectat dl deputat Daniel Vasile 

- Guvernul a adoptat actul normativ în lipsa avizului obligatoriu al 

Consiliului Legislativ pentru ordonanța de urgență. 

 În final și proiectul de lege de la punctul 12 a primit un aviz 

negativ, cu majoritate de voturi. 

 

 

 

Președinte 

 

                                           deputat Ibram Iusein 

 

  

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 

 


		2020-04-28T15:26:56+0200
	Gheorghiu-Petrescu Valentin-Laurenţiu




