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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
                                                   SINTEZA                       

 
lucrărilor comisiei din data de 4 august 2020 

 
 

Pe data de 4 august 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 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul 

Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările şi modificările 

ulterioare (PL-x 434/2020).  

2.     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III 

alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2020 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PL-x 440/2020). 

3.        Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107/2020 privind modificarea art.II din Ordonanţa 

Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru prorogarea unor 

termene (PL-x 445/2020). 
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4.      Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic 

veterinar (PL-x 446/2020). 

5.            Proiect de Lege privind modificarea şi completarea unor 

acte normative (PL-x 447/2020).          

6.        Proiect de Lege pentru modificarea art.39 din Legea nr. 

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă (PL-x 449/2020).         

 

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. 

A participat on-line la ședință, din partea Autorității Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), dl dr. 

Csutak Nagy Laszlo, în calitate de vicepreșdinte al acestei instituții. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost amânată cu  

majoritatea voturilor celor prezenți, până la primirea avizelor de la 

Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social și al punctului de 

vedere din partea Guvernului. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a primit un aviz negativ, cu 

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

unanimitate de voturi, la propunerea dlui deputat Daniel Vasile, care a 

evidențiat că proiectul de lege este menit să implementeze directive 

europene în legislația română. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 4, a intervenit - din 

partea A.N.S.V.S.A. - dl Csutak Nagy Laszlo, în calitate de 

vicepreședinte al acestei instituții, care a afirmat că instituția pe care o 

reprezintă susține avizarea proiectului de lege cu câteva amendamente la 

textul inițial, pe care însă nu și le-a însușit niciunul dintre membrii 

comisiei. Dl deputat Daniel Vasile, precum și dl deputat Emil-Marius 

Pașcan au luat cuvântul pentru a sublinia că aceste amendamente 

trebuiesc depuse în scris la comisia sesizată în fond.   

În final, proiectul de lege de la punctul 4 a primit un aviz favorabil, 

în forma adoptată de Senat, cu  majoritate de voturi. 

Dl deputat Daniel Vasile a propus amânarea proiectului de lege de 

la punctul 5, pentru a se putea primi un punct de vedere asupra acestuia 

din partea Uniunii Naţionale a Barourilor din România, întrucât proiectul 

de lege vizează competențele legale ale avocaților. Cu majoritate de 

voturi, proiectul de lege a fost amânat. 

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

majoritate de voturi. 

 

Președinte 

 

                                                   deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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