
 

 

1/3 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
 
 
                                                    SINTEZA       
                    

lucrărilor comisiei din data de 27 martie 2019 
 
 
 

Pe data de 27 martie 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 şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 77/2019).  

2.      Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei (PLx 78/2019.  

3.      Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţei naţionale nr.1/2011 (PLx 79/2019).   

4.      Proiect de Lege privind cerinţele de creştere a mobilităţii 

salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi 

păstrării drepturilor la pensie suplimentară (PLx 143/2019).  
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5.       Proiect de Lege privind activităţile de transport alternativ cu 

un vehicul cu conducător auto “VTS" (PLx 145/2019).  

6.       Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea 

nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea 

adunărilor publice (PLx 147/2019).  

7.     Propunere legislativă privind parteneriatul civil (PLx 

153/2019).  

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi din 

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

Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, 

Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu, Cătălin-Ioan Nechifor, Mircea-

Titus Dobre, Kulcsár-Terza József-György, Benkö Erika, Gabriela-

Maria Podaşcă, Mihaela Huncă, Alin Vasile Văcaru, Octavian Petric, 

Marilena-Emilia Meiroşu și Ion Mocioalcă.  

 

A absentat dl deputat Nicolae Bănicioiu - neafiliat. 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată negativ de 

către membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

Inițiativa legislativă de la punctul 2 a fost, de asemenea, avizată 

negativ, cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată negativ de 

către deputații prezenți, cu unanimitate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat negativ de către 

deputații prezenți, cu majoritate de voturi. 
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Inițiativele legislative de la punctele 6 și 7 au fost avizate negativ 

de către membrii comisiei, cu majoritate de voturi. 

 

 

Președinte 

                                     deputat Ibram Iusein 

 

          
 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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