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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din data de 18 august 2020 

 
 
  Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale și-a desfășurat lucrările, on-line, în data de 18 august 2020, având 
următoarea ordine de zi: 

1. PLx 401/2020 - Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului 
la Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 
decembrie 1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la 
Convenţia, la New York la 15 ianuarie 1992. 

2. PLx 448/2020-Proiect de Lege privind instituirea zilei de 4 mai ca 
Ziua naţională a medierii şi mediatorilor. 

3. PLx 453/2020-Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. 

4. PLx 454/2020-Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii asistenţei sociale nr.292/2011. 

5. PLx 455/2020-Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea 
nr.62/2019 privind activitatea consulară. 

6. PLx 456/2020-Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
  Lucrările ședinței au fost conduse de dl deputat Iusein Ibram, 
președintele Comisiei. 
  În deschiderea ședinței, dl președinte Iusein Ibram a propus 
completarea ordinii de zi, prin introducerea Proiectului de Lege privind modificarea 
și completarea unor acte normative - PL-X 447/2020, a cărui soluționare a fost 
amânată în ședința din data de 4 august până la transmiterea unui punct de vedere 
din partea Uniunii Naționale a Barourilor din România. 
  Supusă la vot, propunerea de completare a ordinii de zi a întrunit 
unanimitatea voturilor celor prezenți,inițiativa legislativă fiind înscrisă la ultimul 
punct, respectiv punctul 7. 
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La proiectul de lege înscris la punctul 1 pe ordinea de zi, pentru care 

Comisia a fost sesizată cu dezbaterea în fond, au fost formulate două amendamente 
de tehnică legislativă, care pun textul în concordanță cu documentele ratificate de 
România. Ambele amendamente au fost adoptate cu unanimitate de voturi, ca și 
proiectul de lege, în ansamblul său.  

La dezbatere a fost prezentă on-line, din partea Ministerului Afacerilor 
Externe, dna Oana-Raluca Gherghe, director al Direcției Monitorizare și Suport 
Consular, din cadrul Departamentului Consular. 

Proiectul de lege  înscris la punctul 2 pe ordinea de zi a fost avizat 
favorabil, cu majoritatea voturilor celor prezenți, în forma adoptată de Senat. 

Proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi a primit, cu unanimitate 
de voturi,  aviz favorabil, în forma adoptată de Senat. 

 În urma dezbaterilor, proiectul de lege înscris la punctul 4 al ordinii de 
zi a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi, în forma adoptată de Senat.  

Proiectele de lege de la punctele 5 și 6 ale ordinii de zi au primit câte 
un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat. 

Ultimul punct pe ordinea de zi, înscris în completarea acesteia ca 
urmare a primirii punctului de vedere al Uniunii Naționale a Barourilor din România, 
care apreciază că soluțiile legislative propuse sunt în acord cu prevederile Legii 
nr.51/1995 privind organizarea și funcționarea profesiei de avocat, a fost avizat 
favorabil, cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de Senat. 

La ședință au participat, on-line, 15 deputați, din totalul de 15 membri 
ai Comisiei. Astfel, au fost prezenți: Ibram Iusein, Vasile Daniel, Csokany Petronela-
Mihaela, Ghera Giureci-Slobodan, Longher Victoria, Popescu Mariana-Venera, 
Stoica Bogdan-Alin, Vexler Silviu - Grupul parlamentar al minorităților naționale; 
Vlad Sergiu Cosmin – Grupul parlamentar al USR; Benkö Erika, Kulcsar-Terza 
József-György - Grupul parlamentar al UDMR; Meiroșu Marilena-Emilia - Grupul 
parlamentar al PSD; Săftoiu Ana Adriana - Grupul parlamentar al PNL; Pașcan 
Emil-Marius, Teacă Alexandru – Grupul parlamentar al PMP.  
   
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Deputat 
Iusein IBRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: consilier  parlamentar  Elena Zorilă 
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