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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
                                              SINTEZA                     
 

lucrărilor comisiei din data de 19 iunie 2019 
 

 
Pe data de 19 iunie 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 privind modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale (PLx 238/2019). 

2.   Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat 

starategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, 

şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo (PLx 

271/2019). 

3. Proiect de Lege pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010 (PLx 273/2019). 

4. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 

privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României 

nr.339/18.05.2012 (PLx 275/2019). 

5. Propunere legislativă pentru completarea art.65 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 248/2019). 
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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, Petru-Sorin Marica, Ana 

Adriana Săftoiu, Andrei Alexandru-Ioan, Cătălin-Ioan Nechifor, Kulcsár-

Terza József-György, Benkö Erika, Mihaela Huncă, Octavian Petric, 

Mircea Banias, Alin Vasile Văcaru, Marilena-Emilia Meiroşu, Mircea-

Titus Dobre și Ion Mocioalcă. 

 

La şedinţă au participat, din partea Guvernului, următorii:  

- pentru punctul 4 - dna Mirabela Lupu şi dl Marcel Ivan - consilieri 

în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost amânată pentru o 

proximă ședință, prin votul majorității membrilor comisiei, aceștia 

considerând necesară opinia autorizată a Ministerului Educației 

Naționale. 

La proiectul de lege de la punctul 2, membrii comisiei au dat un 

aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat negativ de către 

deputații prezenți, cu majoritate de voturi. 

Inițiativa legislativă de la punctul 4 a primit un aviz negativ, cu 

unanimitate de voturi, după intervenția reprezentanților Ministerului 

Afacerilor Interne, care au solicitat membrilor Comisiei un aviz negativ, 

pe motiv că nu se pot elibera actele de stare civilă - care au un regim 

special – altor persoane decât titularului, chiar dacă solicitantul ar avea un 

interes legitim, în înțelesul legii. Opinia acestora a fost susținută și de dl 
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deputat Daniel Vasile care a arătat că nu se poate lăsa interpretarea unei 

asemenea viitoare legi la latitudinea funcționarului stării civile. 

Propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată negativ de către 

deputații prezenți, cu majoritate de voturi, după ce a luat cuvântul dna 

deputat Mihaela Huncă - care a subliniat că nu trebuie făcute legi pentru 

parteneriatele inter-instituționale, care deja există sau pot apărea în 

diverse situații. 

 

 

 

Președinte 

 

                                     deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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