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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 
PROCESUL VERBAL 

 
al şedinţei comisiei din data de 16 noiembrie 2020 

 
 

Pe data de 16 noiembrie 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.   Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 664/2020).  

2.    Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 665/2020). 

3.     Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 672/2020). 

 

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

numărul total de 17. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Daniel Vasile, Ghera Giureci-Slobodan, Longher Victoria, 

Luminița-Maria Jivan, Alexandru Teacă, Ana Adriana Săftoiu, Iulian-

Alexandru Muraru, Popescu Mariana-Venera, Csokany Petronela-Mihaela, 
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Bogdan-Alin Stoica, Vexler Silviu, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-

György, Marilena-Emilia Meiroșu și Emil-Marius Pașcan.  

A absentat dl deputat Sergiu Cosmin Vlad - din Grupul parlamentar al 

U.S.R.. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele 

comisiei, care a declarat on-line ședința deschisă. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a primit un aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

După încheierea dezbaterilor asupra inițiativelor aflate pe ordinea de zi, 

a luat cuvântul dna deputat Ana Adriana Săftoiu, care a ținut să precizeze 

că a înaintat - ministrului justiției - petiția primită prin poșta electronică de 

la dl Cosmin Comănici, privitoare la sistemul medical penitenciar, care 

riscă să intre în colaps, din cauza coronavirusului, în condițiile în care 

există deja câteva sute de cazuri de COVID-19 în rândul deținuților.  

 

 

                                         Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

       Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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