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                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

 

 

SINTEZA 

 

              lucrărilor comisiei din data de 2 martie 2022 

 
 

 

Pe data de 2 martie 2022, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor care s-a desfășurat în sistem mixt, cu 

prezență fizică și on-line. Comisia a avut pe ordinea de zi dezbaterea Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 614/2022) - retrimisă pentri 

examinare și un nou raport în data de 21 februarie 2022 de Comitetul liderilor grupurilor 

parlamentare. Cu această inițiativă legislativă a fost sesizată pe fond Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale împreună cu Comisia pentru învăţământ. 

 

La lucrările comisiei au participat un număr de 27 deputați, din numărul total de 27. Astfel, au 

fost prezenți următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Dragoş-Cătălin Teniţă, 

Simona-Maya Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Kulcsár-Terza József-György, Mirela Elena 

Adomnicăi, Alexandru Victoria-Violeta, Eugen Bejinariu, Ilie-Alin Coleşa, Romulus-Marius 

Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Flucuș Dumitru, Cristian-Paul Ichim, Oana Murariu, 

Ludovic Orban, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Mircea Roşca, Ionel Stancu, Elena Stoica, Ion 

Ștefan, Dan Tanasă, Antonel Tănase, Eugen Terente, Cristina Agnes Vecerdi și Laura-Cătălina 

Vicol-Ciorbă. 

Propunerea legislativă aflată în dezbatere are ca obiect de reglementare modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în 

sensul includerii în structura inspectoratelor școlare a unor inspectori proveniți din grupurile 

marginalizate din punct de vedere social - romi, precum și al stabilirii unor condiții specifice 
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pentru ocuparea funcției de mediator școlar în comunitățile cu populație majoritară de etnie romă, 

prin excepție de la reglementările generale.  

În urma dezbaterilor, inițiativa legislativă aflată pe ordinea de zi a primit un raport de adoptare 

cu amendamente admise, fiind înregistrate 19 voturi pentru și 1 abținere. 

 

 

                                        Președinte 

 

                                         deputat Ibram Iusein 

 

 

    

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


