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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 23 aprilie 2019 

 

Pe data de 23 aprilie 2019, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor cu 

următoarea ordine de zi: 

1.    Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 

Securităţii (PLx 178/2019). 

2.  Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 

a educaţiei naţionale (PLx 210/2019). 

3.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene (PLx 

229/2019).  
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4.    Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - 

Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare 

a romilor până în 2020 (COM(2018)785).  

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi din numărul 

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

Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu, Cătălin-

Ioan Nechifor, Marilena-Emilia Meiroşu, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-

György, Gabriela-Maria Podaşcă, Mihaela Huncă, Octavian Petric, Mircea-

Titus Dobre, Mircea Banias, Alin Vasile Văcaru, Ion Mocioalcă și Nicolae 

Bănicioiu. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein, preşedintele 

Comisiei. 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Și propunerea legislativă de la punctul 2 a primit aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat favorabil, cu majoritate de 

voturi. 

Pentru punctul 4, la solicitarea dlui deputat Daniel Vasile, membrii 

comisiei au amânat dezbaterea, pentru ca acesta să prezinte comisiei un punct 

de vedere asupra comunicării. 

 

PREŞEDINTE 
 

deputat Ibram Iusein 

 

Întocmit:  consilier parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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