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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
                                                  SINTEZA                          

 
lucrărilor comisiei din data de 25 februarie 2020 

 
 

Pe data de 25 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:  

1. Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românităţii 

Balcanice (PLx 45/2020).  

2.  Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al 

Ţinutului Secuiesc (PLx 670/2019). 

3.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 

precum şi pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PLx 616/2018).  

4.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială 

acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate 

în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici 

pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea 
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închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 

(PLx 24/2020). 

5.      Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii 

Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea 

Europeană fără un acord (PLx 425/2020).   

6.      Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea 

unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite 

categorii de persoane (PLx 28/2020).   

7.     Proiect de Lege privind abrogarea art.6 şi 9 din Legea 

nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC 

(Regulamentul general privind protecţia datelor) (PLx 29/2020). 

8.      Proiect de Lege privind măsuri de punere în aplicare a 

cerinţelor specificate a fi implementate la nivel naţional de 

Regulamentului UE nr.910/2014 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi 

serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă si 

de de abrogare a Directivei 1999/93/CE (PLx 30/2020).  

9.         Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 

31/2020). 

10.      Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx 32/2020).  
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11.   Proiect de Lege privind modificarea şi completarea 

articolului 205 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 33/2020).  

12.  Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă (PLx 36/2020). 

13.  Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.22 

din Legea nr.176/2018 privind internshipul (PLx 37/2020). 

14.  Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar 

familiilor pentru plata serviciului de bonă (PLx 43/2020). 

15.   Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PLx 47/2020). 

16.  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și 

Consiliu - Pregătirea Conferinței privind viitorul Europei COM(2020)27 

(E1/2020). 

17.  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, Benkö Erika, Kulcsár-Terza József-György, 

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

Adriana Săftoiu, Popescu Mariana-Venera, Csokany Petronela-Mihaela 

și Vexler Silviu. 

A absentat dl deputat Bogdan-Alin Stoica, din Grupul parlamentar 

al Minorităţilor naţionale. 
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La şedinţă a participat, pentru inițiativa de la punctul 8 al ordinii 

de zi, dl Constantin Burdun, din partea Asociației de Furnizare de 

Servicii de Certificare. 

Au mai participat și următorii invitați din partea Guvernului: 

Roxana Gabriela Tigău - consilier superior din partea Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - pentru punctul 6, dna 

Angelica Lămășanu și dl Simion Tătucu - funcționari în cadrul 

Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și dl Sergiu Mateiu și 

dna Raluca Parasca - consilieri în cadrul Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor. Totodată, pentru punctul 17 - Diverse, 

a participat și dl Adrian Bărbulescu - consilier la Ministerul Educației și 

Cercetării. 

A mai participat, de asemenea, în calitate de inițiator: dl senator 

Cornel-Cristian Resmeriţă - pentru punctul 9.  

 

La începutul dezbaterilor, dl deputat Ibram Iusein, președintele 

comisiei, a supus la vot amânarea discutării proiectului de lege de la 

punctul 1, pentru o proximă ședință a comisiei, până la primirea avizelor 

de la comisiile avizatoare. 

La dezbaterea inițiativei legislative de la punctul 2, a luat cuvântul 

dl deputat Kulcsár-Terza József-György și dna deputat Benkö Erika, în 

calitate de inițiatori, care au evidențiat că este necesar un astfel proiect 

pentru ca să se ofere o garanție etnicilor maghiari că respectarea 

drepturilor lor nu va fi supusă arbitrariului diverselor guverne, care se 

perindă la conducerea țării și că autonomia teritorială în interiorul 

granițelor României nu afectează integritatea teritorială a României. 
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În finalul discuțiilor asupra acestui punct, propunerea legislativă 

de la punctul 2 a fost avizată negativ de către membrii comisiei, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat negativ, cu  

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat negativ, de 

asemenea, cu  majoritate de voturi. 

Și proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi. 

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

unanimitate de voturi, după ce reprezentanta Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, dna Roxana Gabriela 

Tigău, și-a exprimat sprijinul pentru prorogarea acordării de facililități la 

transport. 

Proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat negativ, de 

asemenea, cu  majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 8, a luat cuvântul, 

din partea Asociației de Furnizare de Servicii de Certificare, dl 

Constantin Burdun care a spus că organizația sa susține promovarea 

acestui proiect de lege și a sugerat membrilor comisiei să dea un aviz 

favorabil. În finalul discuțiilor asupra acestui punct, proiectul de lege la 

punctul 8 a primit un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 9, a luat cuvântul 

dl senator Cornel-Cristian Resmeriţă, în calitate de inițiator, care a 

evidențiat că este corect ca și minerilor din Valea Jiului să li se calculeze 

pensia ținându-se seama de condițiile grele de muncă și de noxele în 

care au fost nevoiți să lucreze, ca și alte categorii profesionale care au 

beneficiat de modificări în acest sens a legislației pensiilor. 
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În finalul discuțiilor asupra acestui punct, proiectul de lege la 

punctul 9 a primit un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 10 a fost avizat favorabil, cu   

unanimitate de voturi, după ce atât dl deputat Ibram Iusein, cât și dl 

deputat Emil-Marius Pașcan și dna deputat Popescu Mariana-Venera au 

subliniat - în cuvântul lor - că este necesar ca tinerii cercetători să fie 

atrași în domeniul cercetării prin salarii stimulative, în condițiile în care 

acest domeniu este subfinanțat, iar cercetarea supraviețuiește mai mult 

datorită programelor europene pe care le derulează diversele institute de 

cercetare. 

Proiectul de lege de la punctul 11 a primit un aviz negativ, cu   

unanimitate de voturi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 12, au luat 

cuvântul, reprezentanții S.T.S. care au evidențiat că este imposibil să se 

implementeze această inițiativă legislativă din punct de vedere tehnic. Și 

reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și 

Comunicațiilor au susținut un punct de vedere similar. 

În finalul discuțiilor asupra acestui punct, proiectul de lege de la 

punctul 12 a primit un aviz negativ, cu  unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 13 a fost avizat negativ, cu  

majoritate de voturi de către membrii comisiei. 

Și proiectul de lege de la punctul 14 a primit un aviz negativ, cu   

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 15 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate  de voturi. 

Comunicarea Comisiei Europene de la punctul 16 a primit un 

proiect de opinie favorabil, prin votul unanim al deputaților din comisie. 
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La punctul 17 - Diverse, dl Adrian Bărbulescu - consilier la 

Ministerul Educației și Cercetării a oferit lămuriri membrilor comisiei pe 

marginea petiției adresate comisiei de un grup de cetățeni, în numele 

cărora a semnat dl Silviu Măgureanu, petiție referitoare la solicitarea de 

modificare a legislației cu privire la absolvenții facultăților de 

pedagogie, astfel încât și aceștia - ca și absolvenții liceelor pedagogice - 

să poată preda ca educatori sau învățători în învățământul preșcolar și 

primar.  

Astfel, reprezentantul Ministerul Educației și Cercetării a reliefat 

că art.245 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 nu permite aceasta, 

dar - prin modificarea legislației - s-ar putea permite absolvenților 

facultăților cu profil pedagogic să predea și la grădinițe, în condițiile în 

care aceste instituții de învățământ superior ar trebui să introducă 

module speciale pentru instruirea copiilor din învățământul preșcolar și 

primar în curricula universitară. 

Față de acestea, membrii comisiei au concluzionat că trebuie 

acordată o șansă absolvenților facultăților amintite, în contextul în care 

este o criză acută de cadre didactice pentru acest segment din învățământ 

și că este necesară, în acest scop, modificarea Legii educaţiei naţionale. 

                             

 
    Președinte 
 

 
                                 deputat Ibram Iusein 

 
 
 
 
 
 

Întocmit: consilier parlamentar Laurențiu Gheorghiu 
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