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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
 
                                                   SINTEZA                        

 
lucrărilor comisiei din data de 9 iulie 2020 

 
 

Pe data de 9 iulie 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 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (PL-x 

418/2020).  

2.       Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind 

înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi  (PL-x 420/2020). 

3.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri 

europene a unor programe naţionale  (PL-x 424/2020). 

4.     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare 

administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea 
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unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în 

care se menţin restricţii  (PL-x 426/2020). 

5.       Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea 

stimulării achiziţionării de calculatoare (PL-x 430/2020).          

6.         Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 1 

din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri  (PL-x 431/2020).         

7.      Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 

privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 

România (PL-x 284/2020). 

 

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. 

 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1, domnul deputat 

Daniel Vasile a ținut să evidențieze că proiectul de lege este neconstituțional 

atât prin faptul că permite autorităților să interneze forțat persoane chiar 

sănătoase, suspicionate că ar fi infectate, cât și prin confiscarea fără temei 

sau justă despăgubire a bunurilor persoanei considerate contaminate. De o 

părere similară a fost și dna deputat Adriana Săftoiu, care și-a exprimat 
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rezerva în a vota proiectul de lege în discuție. Domnia sa a considerat că 

acesta aduce atingere drepturilor fundamentale și s-a abținut de la vot. 

Supus votului, proiectul de lege de la punctul 1 a primit un aviz 

negativ, cu  majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit un aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil, cu  unanimitate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil, cu majoritate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat favorabil, cu  majoritate 

de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

 

 

                                         Președinte 
 
 
                                 deputat Ibram Iusein 
 
 
 
 
 

Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeș 
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