
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale                             

 

   PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 21 iunie 2011 
             
 
 
 
 

Pe data de 21 iunie 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

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

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua 

Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 

decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România (PLx 

382/2011). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului 

european de întreprindere  (PLx 396/2011). 
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3. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.677 din 

21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (PLx 

404/2011). 

4. Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din 

România (PLx 502/2005). 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 11 deputaţi din numărul 

total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius 

Cristinel Dugulescu, Virgil Pop, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Horia 

Grama, Tudor Ciuhodaru, Varga Attila şi Lucian Riviş-Tipei. Au fost 

înlocuiţi cu mandat următorii deputaţi din Grupul parlamentar al PD-L: 

dna deputată Elena Gabriela Udrea - cu dna deputată Mihaela Şandru şi dl 

deputat Mircea Lubanovici de către dl deputat Costică Canacheu. Au fost 

absenţi dl Gigel-Sorinel Ştirbu şi dl Damian Florea - din Grupul 

parlamentar al PNL. Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei. 

  

 La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1 al ordinii de zi, a 

participat dl Ioan Stanomir, directorul Institutului de investigare a 

Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. La 

dezbaterea proiectului de Lege de la punctul 4 al ordinii de zi, au 

participat dl Daniel Petru Funeriu - Ministrul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, precum şi dl Király András György - Secretar de 

stat în cadrul aceluiaşi minister. A mai participat dl Marko Attila - 
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Secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice, din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului. 

La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia a decis amânarea dezbaterii 

iniţiativei legislative pentru şedinţa următoare. 

 Proiectul de lege de la punctul 2 a primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

 Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost respinsă prin votul 

unanim al membrilor Comisiei. 

La proiectul de Lege de la punctul 4 de pe ordinea de zi, membrii 

Comisiei au dezbătut şi modificat prin amendamente articolele de la art.19 

la art.27 inclusiv, convenind, cu majoritate de voturi, asupra prorogării 

articolului 18, a alineatelor (1) şi (2) de la art.20, precum şi asupra 

prorogării articolelor 21, 24 şi 26 din textul iniţial. 

Dl deputat Sergiu Andon a propus un amendament la art.19 alin.(1), 

cu textul următor: „Art. 19. (1) În sistemul de învăţământ preuniversitar 

de stat, la cerere, pot funcţiona unităţi şcolare ca persoane juridice 

distincte, clase şi grupe cu limba de predare a unei minorităţi naţionale şi 

sub efectivul legal de elevi, prevăzut de lege.” Amendamentul a fost 

adoptat - cu unanimitate de voturi - de către membrii Comisiei. 

La sugestia dlui Ministru Funeriu, majoritatea membrilor Comisiei 

au convenit asupra modificării textului iniţial al alin.(2) al art.19, după cu, 

urmează: „Art. 19(2) În scopul bunei desfăşurări a procesului de 

învăţământ în unităţile şcolare, clasele şi grupele prevăzute în alin. (1) 

costul standard per elev şi per preşcolar se calculează după un coeficient 
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mărit, conform legii.” Amendamentul a fost adoptat cu 7 voturi pentru şi 

2 împotrivă. 

Apoi deputaţii au votat în unanimitate modificarea alineatului (3)  al 

art.19 din textul iniţial, în următoarea formă amendată: „Art.19 (3) Statul 

garantează elevilor aparţinând minorităţilor naţionale accesul la manuale 

şcolare, în condiţiile legii.” 

La articolul 20 din textul iniţial, dezbaterea şi adoptarea alineatelor 

(1) şi (2) a fost prorogată pentru corelare cu restul textului proiectului de 

Lege.  

Alineatul (3) din textul art.20 a fost adoptat - cu unanimitate de 

voturi - în forma iniţială. În continuare, alin.(4) al aceluiaşi articol a fost 

amendat de dl deputat Sergiu Andon, prin înlocuirea cuvântului 

„asigură” cu sintagma „pot asigura”, textul devenind: „Art.20(4) 

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot asigura sprijin 

financiar acestor instituţii culturale, în condiţiile legii.” 

Apoi deputaţii au convenit, cu majoritate de voturi, asupra 

prorogării articolului 21. 

La propunerea dlui deputat Horia Grama, textul iniţial al art.22 a 

fost amendat după cum urmează: „Art. 22. - Autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale împreună cu reprezentanţii cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, vor sprijini acţiunile de conservare şi 

de punere în valoare a monumentelor istorice şi patrimoniului cultural 

mobil aparţinând acestora.” Amendamentul a fost votat cu unanimitate. 



 

 5

Şi articolul 23 din textul iniţial a fost modificat - cu unanimitate de 

voturi - acesta căpătând următoarea redactare: „Art. 23. Autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale sprijină prin intermediul 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale diverse 

programe culturale, acţiuni de conservare şi popularizare a valorilor 

culturale,  a tradiţiilor folclorice, a relaţiilor inter- şi multiculturale,  

crearea de opere literare, de studii ştiinţifice în limba maternă, activitatea 

de cercetare literară şi istorică a comunităţii respective.” 

Apoi deputaţii au convenit, cu unanimitate de voturi, asupra 

prorogării articolului 24. 

A fost apoi adoptat art.25 în forma din textul iniţial al proiectului de 

Lege. 

Şi articolul 26 a fost prorogat prin votul majorităţii deputaţilor. 

Art.27 a stârnit numeroase controverse între membrii Comisiei, 

disputa fiind tranşată prin introducerea sintagmei „cu respectarea” 

preluată din „Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare” 

adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992 şi ratificată de România prin 

Legea nr.282/2007. După ce a fosr respinsă - cu majoritate de voturi - 

eliminarea în întregime a art.27, Comisia a decis cu majoritate de voturi şi 

1 abţinere adoptarea acestuia în forma amendată următoare: „Art. 27. - Cu 

respectarea principiului egalităţii de şanse, statul, - prin organele sale 

competente - facilitează înfiinţarea unui post de radiodifuziune şi 

televiziune aparţinând minorităţilor naţionale,  precum şi libertatea de 
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recepţie directă a programelor de radio şi de televiziune care emit în 

limbile minorităţilor naţionale din alte state.” 

Şedinţa s-a încheiat apoi, urmând ca dezbaterile să fie reluate de al 

art.28 în săptămâna următoare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 
 
 

   deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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