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PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 1 martie 2016  

 

Pe data de 1 martie a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale având pe 

ordinea de zi următoarea iniţiativă legislativă: 

Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011 – actualizată - (PLx 2/2016). 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 8 deputaţi din numărul 

total de 11 membri. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Tamara-Dorina Ciofu, Tudor Ciuhodaru, Ioan Viorel Teodorescu, 

Kereskényi Gábor, Ioan-Sorin Roman, Mircea Lubanovici, Claudiu-

Andrei Tănăsescu şi Remus Cernea.. Au fost absenţi: dl deputat 

Nicolae Păun - din Grupul parlamentar al Minorităţilor naţionale, dl 

deputat Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL, 

precum şi doamna deputată Elena Gabriela Udrea - neafiliată. Şedinţa 

a fost condusă de doamna deputat Tamara-Dorina Ciofu, 

Vicepreşedintă a comisiei. 
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La dezbaterea propunerii legislative au participat, din partea 

Patriarhiei Române, preot arhimandrit Veniamin Goreanu, consilier 

patriarhal, şi domnul consilier Aurelian Chira. 

Dl Remus Cernea, iniţiatorul propunerii legislative, a 

explicat că - prin această iniţiativă legislativă - a avut în vedere 

punerea în acord a prevederilor alineatului (2) al articolului 18 din 

Legea educaţiei naţionale cu prevederile Codului Civil, astfel că 

cererea de înscriere la ora de religie sau de retragere de la ora de 

religie să poată fi făcută de minorul care a împlinit vârsta de 14 ani şi 

care se bucură de capacitate de exerciţiu restrânsă, putând să facă 

singur acte de conservare şi acte de administrare. 

În acest context, reprezentantul Patriarhiei Române, a arătat 

că părintele are o responsabilitate majoră pentru copilul său, pentru 

faptele căruia şi răspunde din punct de vedere juridic până ce acesta 

împlineşte vârsta majoratului, a apreciat că legea ar trebui să aibă ca 

scop protejarea copilului, în cadrul familiei, permiţând acestuia să se 

exprime în deplină cunoştinţă.  

Pe de altă parte, membrii Comisiei au subliniat un aspect 

important care trebuie avut în vedere, şi anume că - în Codul Civil - 

nu se precizează limitele până la care se întind actele pe care le poate 

face un minor astfel încât acestea să nu îi cauzeze prejudicii.  

În finalul dezbaterilor, supusă la vot, propunerea legislativă 

a fost respinsă, cu majoritate de voturi. 

 

  În continuarea lucrărilor Comisiei, s-au desfăşurat lucrările 

Sucomisiei pentru egalitate de tratament şi nediscriminare, în care 

deputaţii au discutat pe marginea lipsei normelor metodologice ale 
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Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, 

educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist 

şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, precum şi modul în care 

statul acordă asistenţă medicală şi resurse financiare de sprijin 

subsecvente persoanelor cu tulburări din spectrul autist. 

La dezbaterile Subcomisiei au participat mai mulţi 

reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale: din partea 

Asociaţiei Naţionale pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România – 

dna preşedintă Georgeta Crişu, însoţită de dna Andreea Ognean, 

precum şi dna Ionica Tarău preşedinta Asociaţiei “Centrul de 

Pregătire pentru o Viaţă Independentă în Limbaj Mimico-Gestual” şi 

a Asociaţiei “1 Iunie 2001”. 

 

 

   VICEPREŞEDINTE, 

 

  Deputată 

 

                                    Tamara-Dorina Ciofu 

 

Întocmit: cons.Laurenţiu Gheorghiu 
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