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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
 
                                                     SINTEZA                        

 
lucrărilor comisiei din data de 19 mai 2020 

 
 

Pe data de 19 mai 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.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la 

nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice  (PLJx 256/2020).  

2.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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 257/2020). 

3.       Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.231 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 259/2020). 

4.       Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (PL-x 260/2020). 

5.        Propunerea legislativă pentru modificarea art.234 din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 262/2020).          
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6.        Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

254/2013 prvind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 263/2020).         

7.        Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru completarea Legii 

poliţiei locale nr.155/2010  (Pl-x 264/2020). 

8.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 265/2020). 

9.       Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  (Pl-x 

266/2020).     

10.    Propunere legislativă pentru completarea art.26 din Ordonanţa 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (Pl-x 

268/2020). 

11.       Comunicare comună către Parlamentul European şi Consiliu 

“Către o strategie cuprinzătoare cu Africa” - Join(2020)4 (50 E).      

                                                                                                                                                                              

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. 

 

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

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

majoritate 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 negativ, cu  majoritate de 

voturi. 

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

majoritate de voturi. 

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 negativ, 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 primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

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

de voturi. 

În final, comunicarea Comisiei Europene de la punctul 11 a primit un 

proiect de opinie favorabil, cu  unanimitate de voturi. 

 

 

                                         Președinte 
 
                                 deputat Ibram Iusein 
 
 
 
 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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