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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

                                                  SINTEZA                         

 

lucrărilor comisiei din data de 22 iulie 2020 

 

Pe data de 22 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în 

vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate - POAD (Pl-x 404/2020).  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de 

control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii acestuia (PL-X 407/2020). 

3.       Proiect de Lege pentru digitalizarea administraţiei publice, 

prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, precum şi 
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pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea 

documentelor în formă electronică (PL-x 411/2020). 

4.       Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 

din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 

(PL-x 414/2020). 

5.       Propunere legislativă pentru modificarea art.729 alin.(4) din 

Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 415/2020).          

 

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. 

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

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 

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

majoritate de voturi. 

 

 

                                                 Președinte 

 

                                         deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeș 

 


