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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

   

 
 
SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 19 iunie 2018 
 

 
Pe data de 19 iunie 2018 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut 

următoarea ordine de zi: 

1.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 314/2018). 

2.   Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 316/2018). 

3. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea antisemitismului  (PLx 384/2018).   

4. Diverse - întâlnire cu dl Adrian Bulgaru - directorul Institutului 

Român pentru Drepturile Omului.   

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi din 

numărul total de 17. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, Petre-

Florin Manole, Elvira Şarapatin, Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu, 

Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-György, Cătălin-Ioan Nechifor, 

Nicolae Bănicioiu, Mircea-Titus Dobre, Marilena-Emilia Meiroşu, 
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Gabriela-Maria Podașcă, Alin Vasile Văcaru. A absentat dl deputat 

Radu Costin Vasilică - din Grupul parlamentar al PSD.  

 

La şedinţa desfăşurată în cadrul comisiei a fost prezent din partea 

Guvernului: dl Petru Andea - Secretar de stat la Ministerul Educaţiei 

Naţionale. A mai participat și dl Adrian Bulgaru - directorul Institutului 

Român pentru Drepturile Omului - pentru punctul 4 al ordinii de zi. 

De asemenea, a participat la dezbateri, în calitate de inițiator, dl 

deputat Silviu Vexler - reprezentantul în Parlament al Federației 

Comunităților Evreiești din România - pentru punctul 3 al ordinii de zi.  

 

La primul punct al ordinii de zi, deputaţii au decis, cu  majoritate 

de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, după ce dl deputat 

Ibram Iusein - în cuvântul său - a afirmat că inițiativa respectivă este 

binevenită, întrucât rezolvă problema deficitară a asigurării dreptului la 

educație pentru copiii din zonele izolate, care sunt nevoiți să se 

deplaseze chiar și zeci de kilometri până la cea mai apropiată școală. 

La propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, dna 

deputat Marilena-Emilia Meiroșu - care a spus că este deplasat să se 

încerce reglementarea numărului de ore al unei discipline școlare prin 

lege, în loc de ordin de ministru, cum are loc în prezent - s-a pronunțat 

pentru acordarea unui aviz negativ. În sprijinul acestei opinii, a luat 

cuvântul și dl deputat Cătălin-Ioan Nechifor care a reamintit și faptul că 

inițiativa în discuție a primit un aviz consultativ negativ din partea 

Consiliului Economic și Social. 
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 A intervenit apoi în dezbatere și reprezentantul Ministerului 

Educației Naționale, dl Petru Andea - care a declarat că Guvernul susține 

inițiativa legislativă, cu unele rezerve, în sensul reglementării numărului 

maxim de ore pentru o disciplină, nu a numărului minim de ore – așa 

cum apare în textul inițiatorului propunerii legislative. 

Luând în considerare opiniile exprimate anterior, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

La proiectul de lege de la punctul 3, a luat cuvântul dl deputat 

deputat Silviu Vexler, reprezentantul în Parlament al Federației 

Comunităților Evreiești din România, care a subliniat că inițiativa sa 

legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea antisemitismului, prin incriminarea faptelor 

prin care se promovează ideile, concepţiile şi doctrinele antisemite. 

Astfel, potrivit expunerii de motive, proiectul defineşte noţiunea de 

„antisemitism”, în concordanţă cu definiţia adoptată în cadrul reuniunii 

plenare de la Bucureşti, din 23-26 mai 2016, a Alianţei Internaţionale 

pentru Memoria Holocaustului, organizaţie interguvernamentală la care 

România este membru cu drepturi depline din anul 2004. Dl deputat 

Vexler a solicitat - la încheierea pledoariei sale - un vot favorabil în 

susținerea inițiativei sale. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, proiectul de lege a fost 

avizat favorabil, cu unanimitate de voturi.  

La punctul 4 - Diverse, membrii Comisiei au avut discuţii cu dl 

Adrian Bulgaru, directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului, 

cu privire la necesitatea modificării Legii nr.9/1991 privind înfiinţarea 
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Institutului Român pentru Drepturile Omului, în acord cu “Principiile de 

la Paris”, (“Principiile referitoare la instituțiile naționale”) - pentru 

drepturile omului, ce au fost adoptate prin Rezoluția Adunării Generale 

nr. 48/134 din 20 decembrie 1993 -  precum şi unele reglementări 

privind activitatea, atribuţiile şi structura organizatorică a Institutului. 

 

.                                           

Președinte 

 

deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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