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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

SINTEZA 

şedinţei comisiei din data de 22 noiembrie 2022 

 

 

În data de 22 noiembrie 2022, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor, care s-a desfășurat cu 

prezență fizică, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (PLx 

699/2022) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PLx 613/2022) 

3. Proiect de Lege privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor 

adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a 

instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 

718/2022) 

4. Proiect de Lege pentru modificarea art.513 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx 720/2022) 

5. Proiect de Lege pentru dedicarea anului 2023 personalităţilor culturale Dimitrie 

Cantemir şi Ciprian Porumbescu (PLx 721/2022) 

6. Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011 (PLx 

722/2022) 

7. Diverse. 
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La lucrările comisiei au participat un număr de 24 deputați, din numărul total de 26 

de membri. Astfel, au fost prezenți următorii deputaţi: Ibram Iusein, Oana Murariu, 

Cătălin-Zamfir Manea, Simona-Maya Teodoroiu, Daniel-Florin Ghiţă, Kulcsár-Terza 

József-György, Victoria-Violeta Alexandru, Eugen Bejinariu, Ciprian Ciubuc, Ilie-Alin 

Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu,  

Gál Károly, Anamaria Gavrilă, Cristian-Paul Ichim, Ludovic Orban, Eliza-Mădălina 

Peţa-Ştefănescu, Ionel Stancu, Elena Stoica, Cristina-Agnes Vecerdi, Antonel Tănase, 

Dragoş-Cătălin Teniţă și Eugen Terente. 

 

Au absentat: doamna deputat Mirela Elena Adomnicăi, din Grupul Parlamentar al 

PSD, domnul deputat Ion Ștefan din Grupul Parlamentar al deputaților neafiliați.  

Doamna deputat Laura-Cătălina Vicol Ciorbă - din Grupul Parlamentar al PSD - a 

fost înlocuită de domnul deputat Dumitru-Lucian Lungoci. 

 

Au participat în calitate de invitați, domnul Csaba Ferenc Asztalos - președintele 

Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, pentru punctul 1 (PLx 699/2022), 

domnul Cătălin Mihai Micu - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației, pentru 

punctele 1 (PLx 699/2022), 2 (PLx 613/2022) și 6 (PLX 622/2022), domnul Mihai 

Tomescu - președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu 

Dizabilități (ANPDPD), pentru punctul 3 (PLx 718/2022), doamna Domnica 

FOCȘĂNEANU - director adjunct în Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației, pentru punctul 4 (PLx 720/2022) și domnul András István Demeter - 

secretar de stat în Ministerul Culturii,  pentru punctul 5 (PLX 721/2022). 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Iusein IBRAM - preşedintele comisiei. 

În deschiderea ședinței domnul deputat Alin Coleșa a cerut amânarea punctului 1 

(PLx 699/2022), pentru două săptămâni, cu motivația că sintagma ”grup etnic” este 

înlocuită cu sintagma ”minoritate națională”, iar grupul parlamentar AUR va formula un 

amendament în acest sens. 

 Domnul deputat Cătălin-Zamfir Manea a evidențiat faptul că termenul de depunere a 

raportului a fost depășit, iar în celelate comisii, de învățământ și juridică, proiectul a fost 

dezbătut. 
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Proiectul de lege a fost amânat, cu majoritate de voturi, pentru două săptămâni. 

 

Şedinţa a debutat cu dezbaterile asupra punctului 2, prin luarea de cuvânt a domnului 

Cătălin Mihai Micu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației, care a 

evidențiat faptul că introducerea unei noi discipline în actuala curriculă a învățământului 

preuniversitar de stat ar supraîncărca sistemul național și nu are o cercetare asupra 

impactului pe termen lung asupra elevului; totodată, a adăugat faptul că există o curriculă 

a disciplinelor opționale școlare care oferă o serie de programe educaționale aprobate, în 

special cele din programul ”Educație  deschisă pentru toți” și care pot fi considerate o 

parte din educația nonformală.  

Domnul deputat Alin Coleșa a precizat faptul că, inițiatorul a implementat la nivel 

local elementele detaliate în expunerea de motive, cu dorința ca acestea să fie aplicate la 

nivel național deoarece, toate aceste elemente fac parte din tradiția românească. În aceeași 

expunere, domnul deputat Coleșa a adăugat că este mai potrivită sintagma de ”opțională” 

în locul celei ”obligatorii”, dând exemplu de materie opțională ”limba și civilizația 

greacă”, care este opțională în unitățile naționale de învățământ din România. 

Domnul deputat Cristian-Paul Ichim a cerut lămuriri asupra noilor cadre de 

învățământ, iar domnul subsecretar de stat Cătălin Mihai Micu a explicat faptul că se 

lucrează intens, astfel încât din luna septembrie 2023 vor fi puse în aplicare, atât cel pentru 

înățământul gimnazial, cât și planul pentru învățământul liceal. 

Supus votului, proiectul de lege de la punctul 2 (PLx 707/2022) a fost avizat negativ 

cu majoritate de voturi. 

 

Ședința a continuat cu dezbaterile pe marginea punctului 4, pentru care doamna 

Domnica Focșăneanu - director adjunct în Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 

Administrației a precizat că nu avem un punct de vedere al Guvernului. 

Supus votului, proiectul de lege de la punctul 4 (PLx 720/2022) a fost avizat favorabil 

cu majoritate de voturi. 

              

La punctul 3, domnul Mihai Tomescu - președintele Autorității Naționale pentru 

Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) - a dorit să evidențieze acest 

proiect ca fiind un pas important pentru reforma serviciilor sociale și, totodată, un plus 

pentru persoana dezinstituționalizată.   
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Doamna deputat Victoria-Violeta Alexandru a precizat faptul că acest lucru trebuia 

făcut de mult, deoarece sunt foarte multe centre dezafectate și care erau în același timp 

finanțate.  

Proiectul de lege de la punctul 3 (PLx 718/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi. 

 

În continuarea ședinței, s-a dezbătut punctul 5, proiectul de Lege pentru dedicarea 

anului 2023 personalităţilor culturale Dimitrie Cantemir şi Ciprian Porumbescu (PLx 

721/2022).  

Domnul András István Demeter - secretar de stat în Ministerul Culturii - a adăugat 

faptul că, Guvernul susține inclusiv amendamentele formulate la Senat, pentru că, atât 

Dimitrie Cantemir, cât și Ciprian Porumbescu sunt două personalități imense, cu o 

contribuție semnificativă asupra patrimoniului național cultural, astfel că, se creează un 

cadru adecvat pentru desfășurarea anumitor evenimente culturale, începând de anul viitor.  

Proiectul de lege de la punctul 5 (PLx 721/2022) a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi. 

 

La punctul 6, unde s-a dezbătut proiectul de Lege pentru completarea Legii educaţiei 

naţionale 1/2011 (PLx 722/2022), domnul Cătălin Mihai Micu - subsecretar de stat în 

cadrul Ministerului Educației - a precizat faptul că, Guvernul nu susține inițiativa 

legislativă, motivând că sunt anumite suprapuneri financiare cu legea actuală. 

Proiectul de lege de la punctul 6 (PLx 722/2022) a fost avizat negativ cu majoritate 

de voturi. 

 

PREȘEDINTE, 

 

deputat Iusein IBRAM 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Oana Voicu 
 


