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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 9 aprilie 2019

Pe data de 9 aprilie 2019, a avut loc şedinţa Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei
Deputaţilor, cu următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 314/2018).
2. Diverse.
3. Întâlnirea membrilor Comisiei cu dl Eugen Orlando Teodorovici,
ministrul Finanţelor Publice, pe tema relaţiei Minister-ANAF-cetăţeni.

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi din
numărul total de 17. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram
Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Gabriel Petrea, Ana Adriana
Săftoiu, Cătălin-Ioan Nechifor, Marilena-Emilia Meiroşu, Gabriela-Maria
Podaşcă, Mihaela Huncă, Octavian Petric, Mircea-Titus Dobre, Mircea
Marius Banias, Alin Vasile Văcaru și Ion Mocioalcă.
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Au absentat următorii: dna deputat Benkö Erika și dl deputat
Kulcsár-Terza József-György - din Grupul parlamentar al UDMR,
precum și dl deputat Nicolae Bănicioiu - neafiliat.

La şedinţă au participat, din partea Guvernului, pentru punctul 3 al
ordinii de zi, următorii:
- dna Monica Negruțiu - Director general la A.N.A.F. din cadrul
Ministerului Finanțelor Publice, însoțită de dl Gheorghe Furdui - consilier
juridic la aceeaşi instituţie.

Propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi a primit aviz
negativ, cu majoritate de voturi.
La al doilea punct de pe ordinea de zi s-au discutat probleme
organizatorice legate de ședințele comisiei în perioada următoare.
Pentru al treilea punct de pe ordinea de zi, în locul dlui Orlando
Teodorovici,

Ministrul

Finanțelor

Publice,

s-au

prezentat

doi

reprezentanți din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală: dna
Monica Negruțiu - Director general la A.N.A.F. din cadrul Ministerului
Finanțelor Publice, însoțită de dl Gheorghe Furdui - consilier juridic la
aceeaşi instituţie.
Față de faptul că Ministrul Finanțelor Publice nu s-a prezentat la
întâlnirea cu membrii Comisiei, a reacționat dna deputat Adriana Săftoiu
care a ținut să precizeze că - potrivit Regulamentului Camerei Deputaților
- prezența membrilor Executivului devine obligatorie, dacă sunt invitați
să participe la lucrările comisiilor parlamentare.
Având în vedere cele de mai sus, dl deputat Daniel Vasile, care a
condus ședința comisiei pentru punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi, în
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calitate de vicepreședinte al comisiei, a decis - cu acordul membrilor
acesteia - că prezența reprezentanților din cadrul Ministerului Finanțelor
Publice nu poate suplini lipsa dlui ministru Orlando Teodorovici și că
invitația adresată domniei sale va fi reiterată pentru ședința următoare a
Comisiei, urmând ca stafful comisiei să facă demersul în acest sens.
În final, domnia sa a declarat ședința comisiei închisă.

Președinte

deputat Ibram Iusein

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu
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