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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 10 martie 2020 
 
 

  
Pe data de 10 martie 2020, 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 a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx 

12/2020).  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (PLx 77/2020).  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate (PLx 85/2020).  
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4.  Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a 

activităţii notariale nr.36/1995 (PLx 86/2020).  

5.      Proiect de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale al notarilor publici din România (PLx 87/2020).    

6.   Proiect de Lege pentru modificarea art.930 din Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil şi pentru completarea art.41 din Legea 

nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare (PLx 89/2020).   

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi din 

numărul total de 15. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Csokany Petronela-Mihaela, 

Ghera Giureci-Slobodan, Longher Victoria, Benkö Erika, Kulcsár-Terza 

József-György, Marilena-Emilia Meiroșu, Emil-Marius Pașcan, Popescu 

Mariana-Venera, Alexandru Teacă, Ana Adriana Săftoiu, și Vexler 

Silviu. 

A absentat dl deputat Bogdan-Alin Stoica din Grupul parlamentar 

al Minorităților naționale. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - 

preşedintele comisiei. 

 

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

majoritate de voturi.  

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

majoritate de voturi. 

Și proiectul de lege de la punctul 3 a primit un aviz negativ, cu  

majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost, de asemenea, avizat 

favorabil, cu  unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate  de voturi, după ce dl deputat Daniel Vasile și-a exprimat 

opinia în favoarea avizării, arătând că inițiativa aceasta vine în sprijinul 

programului social ce permite celor care au dobândit terenuri prin 

uzucapiune să obțină titluri de posesie doar după 5 ani, în loc de 10 ani, 

cum prevedea legislația în vigoare. 

 

                                                 Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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