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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 22 aprilie 2020 
 

 

Pe data de 22 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.         Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românităţii Balcanice (PLx 

45/2020).  

2.         Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1991 

privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului (PLx 70/2020). 

3.       Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea 

nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PLx 101/2020). 

4.         Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale (PLx 124/2020). 

5.         Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 
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pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei 

epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx 

127/2020).          

6.      Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul penal, pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 

privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea Legii 

nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PLx 128/2020).         

7.       Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri 

judiciare şi execuţional penale (PL-x 129/2020). 

8.      Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi 

pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială (PL-x 131/2020). 

9.        Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 135/2020).     

10.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 

decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (PL-x 569/2019). 

11.       Proiect de Lege privind acordarea unor vouchere destinate părinţilor care 

au nevoie de servicii de asistenţă şi îngrijire pentru copii (PL-x 577/2019).      

12.       Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal (PL-x nr. 578/2019).         

13.       Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x nr. 591/2019).          

14.         Proiect de Lege pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x nr. 600/2019).   
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15.        Propunere legislativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) al art.260 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x nr. 120/2020).   

16.          Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PL-x nr. 122/2020).   

17.     Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PL-x nr. 123/2020).   

                                                                                                                                                                                                                                    

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 și a propus scoaterea de pe 

ordinea de zi inițială a inițiativelor legislative de la punctele 8 și 14, întrucât 

acestea au fost deja adoptate de Camera Deputaților. Propunerea de scoatere de 

pe ordinea de zi a inițiativelor legislative menționate a primit un vot unanim din 

partea membrilor comisiei. 

 

S-a trecut apoi la dezbaterea propriu-zisă a inițiativelor legislative rămase 

pe ordinea de zi. 

Proiectul de lege de la punctul 1 a primit un raport de respingere, cu 

majoritate de voturi. 



4 
 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit un raport de adoptare în 

forma prezentată, cu majoritate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a primit un aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a primit un aviz negativ, cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 a primit un aviz negativ, cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a primit un aviz negativ, cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 10 a primit un aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a primit un aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 Proiectul de lege de la punctul 12 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 13 a primit un aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 15 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 16 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 
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Propunerea legislativă de la punctul 17 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi. 

În final, președintele comisiei a declarat ședința închisă. 

 

 

                                                 Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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