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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

     

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 13 mai 2019 

 

Pe data de 13 mai 2019, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor 

cu următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale (PLx 230/2019). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ (PLx 231/2019). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale (PLx 232/2019). 

4.    Comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - 

Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naţionale de 

integrare a romilor până în 2020 (COM(2018)785).   
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La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi din 

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

Iusein, Daniel Vasile, Sergiu Cosmin Vlad, Petru-Sorin Marica, Ana 

Adriana Săftoiu, Cătălin-Ioan Nechifor, Marilena-Emilia Meiroşu, Benkö 

Erika, Gabriela-Maria Podaşcă, Mihaela Huncă, Octavian Petric, Mircea-

Titus Dobre, Mircea Banias, Alin Vasile Văcaru, Ion Mocioalcă și Nicolae 

Bănicioiu. 

A fost absent dl deputat Kulcsár-Terza József-György - din Grupul 

parlamentar al UDMR. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein, preşedintele 

comisiei. 

 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi, membrii comisiei considerând-o oportună.  

La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 2, deputații prezenți 

au avut în vedere faptul că modificările legislative propuse nu sunt 

coerente cu restul actului de bază, înlocuindu-se recursul cu apelul în 

(punctul 12 care modifică art.20 al legii de bază), ceea ce ar fi necesitat și 

un aviz din partea Ministerului Justiției. Mai mult chiar, modificarea 

menționată nu ține seama de jurisprudența Curții Constituționale 

(D.C.C.nr.747/2014 și D.C.C.nr.462/2014), precum și de jurisprudența 

Î.C.C.J. (Decizia nr.16 din 18.09.2017). Ca urmare, deputații au decis 

acordarea unui aviz negativ propunerii legislative respective. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a primit un aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 
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Pentru Comunicarea Comisiei Europene de la punctul 4, membrii 

comisiei au adoptat - cu unanimitate de voturi - un proiect de opinie 

favorabil. 

 

 

PREŞEDINTE 

 
deputat Ibram Iusein 

 
 
 
 
 
 

Întocmit:  consilier parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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