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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
 
                                                   SINTEZA                        

 
lucrărilor comisiei din data de 11 februarie 2020 

 
 

Pe data de 11 februarie 2020, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 

Deputaţilor, care a avut următoarea ordine de zi în prima parte: 

1.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de spacialitate al 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al 

personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 

Criminalistice (PLx 651/2019).  

2.  Propunere legislativă pentru modificarea alin.1 al art.286 din 

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (PLx 653/2019).  

3.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 660/2019).  

4.  Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea 

unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea 

Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (PLx 

3/2020). 

5.     Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din 

Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art.58 alin.(1) din 

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

cu handicap (PLx 10/2020).    

6.    Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului 

în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma 

tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul 

Colectiv din municipiul Bucureşti (PLx 11/2020).    

7.   Diverse: Petiția dlui Silviu Măgureanu și alții referitoare la 

modificarea legislației cu privire la absolvenții facultăților de pedagogie. 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi din 

numărul total de 15. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Ghera Giureci-Slobodan, 

Longher Victoria, Kulcsár-Terza József-György, Benkö Erika, Marilena-

Emilia Meiroșu, Emil-Marius Pașcan, Alexandru Teacă, Ana Adriana 

Săftoiu, Bogdan-Alin Stoica, Popescu Mariana-Venera și Vexler Silviu. 

A absentat dna deputat Csokany Petronela-Mihaela din Grupul 

parlamentar al Minorităților naționale.  
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Proiectul de lege de la punctul 1 a fost scos de pe ordinea de zi, 

Camera Deputaților fiind sesizată dintr-o eroare, în condițiile în care prima 

Cameră sesizată trebuia să fie Senatul. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat favorabil, cu majoritate 

de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a  primit un aviz neagtiv, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat favorabil cu  majoritate 

de voturi, reprezentând o armonizare cu două acte normative europene, 

implementate anterior în legislația română. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil, cu  

unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat favorabil, de asemenea, 

cu  unanimitate de voturi. 

În finalul ședinței, la punctul “Diverse”,  membrii comisiei au luat în 

discuție petiția dlui Silviu Măgureanu și a mai multor persoane interesate, 

referitoare la modificarea legislației cu privire la absolvenții facultăților de 

pedagogie. Președintele comisiei, dl deputat Ibram Iusein a solicitat, cu 

acordul exprimat al tuturor deputaților prezenți, să se trimită - în primul 

rând - petiția la Ministerul Educației și Cercetării, apoi - după primirea 

răspunsului avizat - să fie audiat, în cadrul comisiei, secretarul de stat de la 

ministerul respectiv, iar membrii comisiei să elaboreze o inițiativă 

legislativă comună care să prevadă posibilitatea de a preda în învățământul 

preșcolar și pentru absolvenții facultăților de pedagogie. În plus, dna 

deputat Marilena-Emilia Meiroșu a mai sugerat să fie invitat la viitoarea 

audiere și Inspectorul general pentru învățământul preșcolar din minister. 

În partea a doua a ședinței, care s-a desfășurat după votul final în 

plen, au participat aceeași deputați, cu excepția dlui Emil-Marius Pașcan, 
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din Grupul parlamentar al PMP, care a fost înlocuit cu mandat de către dl 

deputat Constantin Codreanu. 

În a doua parte a ședinței, pe ordinea de zi a figurat următoarea 

inițiativă legislativă, cu care comisia a fost sesizată pe fond: Proiect de Lege 

privind statutul Limbii Semnelor Române (PL-x nr. 573/2019). 

Acest proiect de lege a fost dezbătut anterior de către Comisie, dar a 

fost retrimis la comisie, pentru întocmirea unui raport suplimentar. 

Față de forma inițială venită de la Senat a inițiativei, doamna deputat 

Benkő Erika și domnul deputat Kulcsár-Terza József-György au formulat și 

depus, în timpul dezbaterilor, un amendament la proiectul de lege, prin care 

solicită introducerea unui nou articol 101, după cum urmează: 

„Art.101. - În unitățile administrativ-teritoriale, unde o minoritate 

națională este într-un număr de peste 20% din numărul total al locuitorilor 

și există limbă specifică mimico-gestuală a acelei minorități, în raport cu 

persoanele aparținând acelei minorități, se va folosi limbajul specific 

acestora.” 

Supus la vot, amendamentul menționat a fost respins cu majoritate de 

voturi. 

Apoi a fost supus la vot, proiectul de lege, în ansamblul său, și a 

primit un raport suplimentar de adoptare, cu majoritate de voturi și 2 

abțineri. 

 

                                         Președinte 
 
                                 deputat Ibram Iusein 
 
 
 

 
 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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