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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 15  septembrie 2020 
 

Pe data de 15 septembrie 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 completarea art.90 alin.(1) din 

Legea audiovizualului nr.504/2002 (Plx 397/2020).  

2.  Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 

cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor 

măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace 

imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei 

intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei (PLx 

496/2020).  

3.   Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.129/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 



 

2 
 

Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării 

programului "O familie, o casă" (PLx 499/2020).  

4.   Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (PLx 501/2020).  

5.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 

categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese 

calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, 

acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de 

distribuire a acestora (PLx 504/2020). 

6.    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate 

salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PLx 508/2020). 

7.     Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonanţa 

Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor 

măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare s 

suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar (PLx 

509/2020). 

8.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea acordării unor facilităţi persoanelor fizice încadrate 

cu contract individual de muncă în funcţia de şofer sau conducător auto în 

domeniile transport de călători şi transport de marfă (PLx 511/2020). 
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9.       Proiect de Lege privind acordarea unei alocaţii de sprijin în 

vederea achitării chiriei în cazul persoanelor şi familiilor cu risc de 

vulnerabilitate socială ridicat (PLx 513/2020). 

10.      Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri de limitare a 

efectelor negative generate de situaţiile de pandemie (PLx 516/2020). 

11.     Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

protecţiei sociale (PLx 518/2020).  

12.     Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind 

acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de 

calculatoare (PL-x nr. 520/2020) 

13.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare (PLx 

521/2020). 

14.     Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri pentru 

stimularea activităţii şi reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de 

turism (PLx 523/2020). 

15.     Proiect de Lege privind efectuarea de teste gratuite împotriva 

COVID-19 (PLx 524/2020). 

16.     Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(2) lit.c) din 

Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (PLx 

527/2020). 

17.  Proiect de Lege pentru transparentizarea informaţiilor de interes 

public şi uşurarea accesului cetăţenilor prin modificarea şi completarea 

Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public (PLx 

529/2020). 
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18.    Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea 

nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României (PLx 

530/2020). 

19.     Proiect de Lege pentru acordarea stimulentului de risc 

persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici (PLx 

533/2020). 

20.      Proiect de Lege privind obligaţia autorităţilor şi a instituţiilor 

publice de a furniza informaţiile pe care le deţin în legătură cu persoana 

fizică care le solicită (PLx 536/2020). 

21.  Proiect de Lege privind prevenirea, diagnosticarea şi 

tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi 

din centrele rezidenţiale din România (PLx 537/2020). 

22.    Proiect de Lege pentru modificarea art.94 alin.(2) lit.a) din 

Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, precum şi pentru completarea art.51 din Legea nr.33/2007 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 

(PLx 543/2020). 

23.     Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor 

preţioase în România (PLx 544/2020). 

24.  Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi pentru completarea 

art.28 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii (PLx 

546/2020). 
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La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi din 

numărul total de 16. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

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

Ghera Giureci-Slobodan, Longher Victoria, Kulcsár-Terza József-György, 

Marilena-Emilia Meiroșu, Emil-Marius Pașcan, Popescu Mariana-Venera, 

Alexandru Teacă, Ana Adriana Săftoiu, Bogdan-Alin Stoica, Luminița-

Maria Jivan, Benkö Erika și Vexler Silviu. 

 

A participat on-line la ședință, din partea Ministerului Culturii, dl 

Mihai Firică, în calitate de Secretar de stat al acestui minister - pentru 

punctul 1 al ordinii de zi 

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

majoritate de voturi. În cadrul dezbaterii asupra acestui punct, dl Mihai 

Firică, Secretar de stat la Ministerul Culturii, a prezentat punctul de vedere 

al ministerului și al Guvernului, potrivit căruia Guvernul nu susține 

avizarea inițiativei legislative respective, considerând că redactarea 

acesteia este neclară și că modificările propuse ar fi trebuit reglementate în 

cuprinsul Legii nr.500/2004 privind folosirea limbii române, în locuri, 

relații și instituții publice și nu prin modificarea Legii audiovizualului 

nr.504/2002. 

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

majoritate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 8 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a fost avizat nefavorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 12 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 13 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 14 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 15 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 16 a fost avizat favorabil,  cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 17 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 18 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 19 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 20 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 21 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 22 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 23 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 24 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi. 

 

 

                                                   Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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