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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 
 

 
                                                  SINTEZA                          

 
lucrărilor comisiei din data de 16 iunie 2020 

 
 

Pe data de 16 iunie 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 

Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (PL-x 

273/2020).  

2.   Propunere legislativă privind completarea Legii 

nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul 

Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism (PL-x 274/2020). 

3.        Propunere legislativă privind Digitalizarea învăţământului 

românesc  (Pl-x 275/2020). 

4.         Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 344/2020). 
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5.        Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor 

măsuri fiscale (PL-x 351/2020).          

6.       Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 

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 352/2020).         

7.         Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal şi pentru completarea Legii nr.170/2010 privind 

impozitul specific unor activităţi (PL-x 355/2020). 

8.      Propunere legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în 

contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 (PL-x 

358/2020). 

9.        Proiect de Lege pentru completarea art.861 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (PL-x 359/2020).     

10.      Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 360/2020). 

11.      Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal (PL-x 361/2020). 

12.       Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, 

prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
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autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru 

familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ 

teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului 

Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 (PL-x 366/2020).  

13.      Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, 

prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, 

autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru 

familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ 

teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului 

Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 (PL-x 370/2020).      

14.           Proiect de Lege pentru completarea articolului 39 din 

Legea-cadru nr.153/2017 privind slalarizarea personalului din fonduri 

publice (PL-x 371/2020).    

15.        Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă 

(PL-x 373/2020).     

16.         Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri în 

domeniul pensiilor speciale şi restabilirea echilibrului economic prin 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (PL-x 374/2020).     

 

 

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, 



 

4/5 

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. 

 

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

majoritate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

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

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 8 a fost avizată negativ, cu  

majoritate de voturi. 

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

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 10 a fost avizată favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 11 a fost avizată negativ, cu  

majoritate de voturi. 
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Proiectul de lege de la punctul 12 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 13 a fost avizată favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 14 a primit un aviz negativ, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 15 a primit un aviz favorabil, cu  

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 16 a primit un aviz favorabil, 

cu unanimitate de voturi. 

 

 

 

                                        Președinte 

 

                                 deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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