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                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

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

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 9 septembrie 2020 
 
 

  
Pe data de 9 septembrie 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.  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare 

(PLx 491/2020).  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna 

funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011  (PLx 486/2020).  

3.  Proiect de Lege privind planul special de gestiune a resurselor 

umane  (PLx 490/2020).  
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4.  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial 

nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările și modificările ulterioare  (PLx 

434/2020).  

5.   Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România (PLx 532/2020). 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi din 

numărul total de 16. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Csokany Petronela-Mihaela, 

Ghera Giureci-Slobodan, Longher Victoria, Kulcsár-Terza József-

György, Marilena-Emilia Meiroșu, Emil-Marius Pașcan, Popescu 

Mariana-Venera, Alexandru Teacă, Ana Adriana Săftoiu, Bogdan-Alin 

Stoica, Luminița-Maria Jivan, Benkö Erika și Vexler Silviu. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - 

preşedintele comisiei. 

 

Cu proiectul de lege de la punctul 1, pentru rectificarea  bugetului 

de stat, au fost sesizate - pentru aviz comun - Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 

Deputaţilor, împreună cu comisia omoloagă de la Senat. Parlamentarii 

din ambele comisii au decis - cu majoritate de voturi - acordarea unui 

aviz favorabil.  
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Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

 

 

                                                  Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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