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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 
                                                  SINTEZA                          

 
lucrărilor comisiei din data de 28 aprilie 2020 

 
 

Pe data de 28 aprilie 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.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2019 (PLx 151/2020).  

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.70 şi art.94 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 PLx 

126/2020). 

3.   Propunere legislativă pentru completarea Legii educației 

nationale nr. 1/2011 (PLx 147/2020). 

4.      Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru 

supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de 

învățământ   (PLx 158/2020). 
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5.   Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor - O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 

2020-2025  (4E/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. 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - 

preşedintele comisiei, care a declarat on-line ședința deschisă. 

 

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

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit un aviz favorabil 

cu majoritate de voturi, dna deputat Adriana Săftoiu abținându-se de 

la vot. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil cu 

majoritate de voturi, dna deputat Adriana Săftoiu abținându-se de la 

vot. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a primit un aviz favorabil cu 

majoritate de voturi, dl deputat Kulcsár-Terza József-György 

abținându-se de la vot. 
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Pentru Comunicarea Comisiei Europene de la punctul 5, 

membrii comisiei au adoptat un proiect de opinie favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

                                                                                                                             

 
 
 
 
    Președinte 
 

 
                               deputat Ibram Iusein 

 
 
 
 
 
 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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