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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

                                                  SINTEZA                       
 

lucrărilor comisiei din data de 3  noiembrie 2020 
 

Pe data de 3 noiembrie 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 privind modificarea şi completarea 

Legii nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Legislativ (Pl-x 662/2020).  

2.  Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ  (Pl-x 

663/2020). 

3.         Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor 

măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii 

(PL-x 666/2020). 

4.          Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.168/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 
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data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte 

normative (PL-x 668/2020). 

5.       Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea 

nr.176/2010, privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 

publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2017 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 

precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative  (Pl-x  

670/2020).         

Propunerea legislativă de la punctul 1 a primit un un aviz negativ, cu  

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată negativ, cu  

majoritate de voturi. 

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

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, cu  majoritate 

de voturi. 

  

                                         Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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