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În prima parte a zilei de marţi, 19 mai 2015, a avut loc, 

începând cu ora 10,00, şedinţa Subcomisiei pentru egalitate de 

tratament şi nediscriminare, în cadrul căreia au continuat dezbaterile 

pe marginea problemelor pe care le întâmpină copiii cu dislexie şi 

familiile acestora. Dezbaterile au debutat în şedinţa anterioară din 

data de 12 mai 2015.  

 La lucrări au participat, ca invitaţi, doamna Mitran Liana, 

inspector general învăţământ special şi special integrat, din cadrul 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, şi doamna Angela 

Ioan, preşedinta Asociaţiei Bucureşti pentru Copiii Dislexici.   



 La şedinţă au participat - din partea Subcomisiei amintite - dl 

deputat Ioan Sorin Roman şi dl deputat Claudiu-Andrei Tănăsescu, 

lucrările fiind conduse de doamna deputat Tamara-Dorina Ciofu, 

preşedinta Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi 

nediscriminare. 

 Întâlnirea a avut în vedere găsirea unor modalităţi prin care 

părţile implicate să poată să pună în practică aspectele reglementate 

prin propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, înregistrată la Senat cu numărul 

L379/2014, în acord cu interesul superior al copilului. 

 În a doua parte a zilei, începând cu ora 12,00, a avut loc şedinţa 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, care a avut înscrise pe ordinea de zi următoarele puncte:  

1. Propunerea legislativă privind înfiinţarea mecanismelor 

prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi (PLx 363/2015) 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PLx 

406/2015) 

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii 

nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 

(PLx 409/2015). 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 7 deputaţi din numărul 

total de 10. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 
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Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu, 

Remus-Florinel Cernea, dl Mircea Lubanovici, precum şi dna 

deputată Tamara-Dorina Ciofu. Au fost absenţi: dna deputată Elena 

Gabriela Udrea - neafiliată, domnul deputat Mihai-Alexandru Voicu 

din Grupul parlamentar al PNL, precum şi dl deputat Valeriu-Andrei 

Steriu - din Grupul parlamentar al PSD. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, 

preşedintele comisiei. 

Propunerea legislativă înscrisă la primul punct al ordinii de zi a 

fost primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege înscris la punctul doi al ordinii de zi a primit 

aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege înscris la punctul trei al ordinii de zi a primit 

aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 

Pe data de 21 mai, deputaţii din Comisie au desfăşurat activităţi 

de studiu individual. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

Nicolae Păun 

 

 

Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu  
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