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Miercuri, 19 septembrie 2007 
 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 4 

deputaţi, după cum urmează:  

- Anastase Roberta - Grupul Parlamentar al PD 
- Ganţ Ovidiu Victor – Grupul Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale 
- Iacob-Ridzi Maria Monica – Grupul Parlamentar al PD 
- Toma Horia Victor - Grupul Parlamentar al PNL 
 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

 M.E.C.T. 

 - Megdonia Păunescu – director 

 Ministerul Sănătăţii Publice 

 - Ervin-Zoltan Szekely – secretar de stat 

 Ministerul Finanţelor 

- Daniela Pescaru – director general adj. 

- Doina Lica – şef serviciu 

invatamant_sala
Original
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Iniţiatori 

- Petru Movilă - deputat 

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-na Lia Olguţa Vasilescu, 

preşedintele Comisiei. 

 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.84/1995 privind învăţământul. Plx500/2007. Raport. Termen: 18 
septembrie 2007.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.90 din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Plx 456/2007. Retrimis 
de la Plen. Termen: 25 septembrie 2007.  
 3. Proiectului de Lege privind medicina şcolară. Plx 504/2007. Aviz. 
Termen: 2 octombrie 2007. Iniţiatori: Movilă Petru, David Gheorghe, 
Popa Dan Gabriel. 

4. Proiect de Lege privind instituirea Zilei Şcolii. Plx 507/2007. 
Raport. Termen: 9 octombrie 2007.  
 
 

Dezbaterile încep cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.84/1995 privind învăţământul. Propunerea legislativă 

are ca obiect de reglementare asigurarea manualelor şcolare şi în format 

electronic, pentru întregul învăţământ de stat obligatoriu şi pentru elevii din 

învăţământul secundar superior, care provin din familii cu un venit lunar pe 

membru egal sau mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară. 

D-na deputat Monalisa Găleteanu, iniţiator, prezintă propunerea 

legislativă şi consideră necesară îmbunătăţirea abordării clasice a manualelor 

şcolare prin editarea acestora şi sub forma electronică. Pentru realizarea 

acestui obiectiv este necesară constituirea unui departament specializat 

pentru adaptarea electronică şi interactivă a manualelor şcolare clasice, 

departament constituit în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

Conţinutul manualelor electronice va putea fi consultat de către elev fie 
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acasă pe unitatea personală, fie în cadrul laboratoarelor de informatică a 

unităţii de învăţământ. Precizează faptul că, în momentul de faţă, statul 

român nu asigură manuale şcolare clasice în mod gratuit decât unui număr 

limitat de elevi, în timp ce manualul electronic constituie o variantă viabilă 

şi pentru elevii care nu beneficiază de gratuitate la un preţ mai mult decât 

accesibil.  

Dl. deputat Alecsandru Ştiucă consideră problema manualelor şcolare 

foarte acută, şi din acest motiv sprijină propunerea legislativă. 

Dl. deputat Adrian Moisoiu susţine propunerea legislativă şi 

precizează că  este foarte importantă şi calitatea parcurgerii programei 

şcolare. 

Dl. deputat Manta Pantelimon nu susţine, în forma prezentată,  

propunerea legislativă, argumentând că şcolile care nu au internet sunt 

defavorizate. 

Dl. deputat Mircea Puşcă are anumite rezerve faţă de propunerea 

legislativă, care se poate îmbunătăţi şi consideră că o astfel de procedură 

scumpeşte manualul, trebuie făcut un studiu câte şcoli pot accesa acel site ca 

să nu se blocheze. 

Dl. Andrei Kiraly este de acord că sunt multe probleme cu manualele 

şcolare numai că majoritatea şcolilor nu au internet, deci nu se rezolva 

problema prin această propunere legislativă. 

Dl. vicepreşedinte Petru Andea apreciază propunerea legislativă în 

esenţa ei, dar subliniază unele probleme de formă, astfel că va face unele 

amendamente la dezbaterea pe articole. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu consideră că ideea este foarte 

bună şi propune ca pentru şcolile care nu au internet să se acorde C.D.-uri.  
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D-na director Megdonia Păunescu arată că legea prevede acordarea 

manualelor gratuite şi nu trebuie abandonată lupta pentru lectură, nu se 

întrevede utilitatea acestei prevederi legislative care va deveni restrictivă 

pentru noutăţile care vor apare. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu subliniază că actualul Guvern 

prevede dotarea elevilor cu laptop-uri şi va fi binevenit să aibă şi manualele 

în format electronic, chiar dacă se face o reducere în favoarea editurilor. 

Dl. deputat Petru Movilă, iniţiator, susţine proiectul de lege. 

Dl. deputat Gabriel Bârsan, susţine proiectul de lege. 

Dezbaterile din Comisie au evidenţiat avantajele asigurării formatului 

electronic, atât pentru asigurarea accesului la manuale cât şi în procesul 

didactic, precum şi avantajele prezentării formatului electronic pe CD-uri 

sau on-line, folosind internetul. S-au luat în calcul şi unele aspecte privind 

dreptul de autor şi de copiere, care se pot lua în considerare chiar pe baza 

legislaţiei existente în domeniu. 

Se trece la dezbaterea pe articole, cu amendamentele propune de 

Comisie. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu, supune votului propunerea 

legislativă, cu amendamente, care se aprobă cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri. 

Se continuă cu proiectul de Lege privind medicina şcolară.  

Dl. deputat Petru Movilă, iniţiator, prezintă proiectul de lege şi arată 

în ultimii ani reţeaua de medicină şcolară a suferit un veritabil proces de 

destructurare, această specialitate devenind ,,cenuşăreasa,, medicinei 

româneşti, astfel încât în momentul actual se manifestă dificultăţi reale în 

acordarea asistenţei medicale pentru preşcolari, elevi şi studenţi.  
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Dl. Ervin-Zoltan Szekely, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii 

subliniază faptul că propunerea legislativă nu clarifică raportul dintre 

medicul de familie şi medicul şcolar, în consecinţă nu susţine propunerea 

legislativă.  

D-na Doina Lica – şef serviciu Ministerul Finanţelor, precizează că ar 

trebui să se ştie clar ce se finanţează de la bugetul de stat şi ce se finanţează 

de la bugetele locale.  

Dl. deputat Alecsandru Ştiucă susţine propunerea legislativă 

argumentând că asistenţa medicală este precară.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune votului eliberarea 

avizului favorabil care se aprobă cu 8 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 4 

abţineri.  

Se continuă cu proiectul de Lege privind instituirea Zilei Şcolii. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu prezintă proiectul de lege şi 

arată că Ziua Şcolii va reprezenta un moment de reflecţie pentru întreaga 

societate, un prilej de evaluare a rezultatelor şcolii şi a rezultatelor ei, o cazie 

pentru un gând de recunoştinţă faţă de cei care, zi de zi, cu migală, poartă, 

pas cu pas, mintea copilului spre descoperirea lumii. Ca un prinos de 

recunoştinţă adus fondatorului învăţământului în limba naţională în Ţara 

Românească, Gheorghe Lazăr, se propune sărbătorirea Zilei Şcolii 

Româneşti în data de 5 iunie, ziua de naştere a acestuia.  

În urma dezbaterii,  cu unanimitate de voturi se aprobă raportul cu 

amendamente.  
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Joi, 20 septembrie 2007 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 4 

deputaţi, după cum urmează:  

- Anastase Roberta – Grupul Parlamentar al PD 
- Ganţ Ovidiu Victor – Grupul Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale 
- Iacob-Ridzi Maria Monica – Grupul Parlamentar al PD 
- Toma Horia Victor – Grupul Parlamentar al PNL 
 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Agenţia Naţională pentru Sport 

- Octavian Bellu – preşedinte 

Jandarmeria Română 

- gen.  Olimpiodor Antonescu 

- Medvichi Cezar 

- Cernat Toni 

Ministerul Internelor Reformei şi Administraţiei 

- Mircea Alexandru – secretar general adj.  

Iniţiator 

- Dumitru Dragomir – deputat 

Galeria Universitatea Craiova 

- Tîrcă Gabriel 

- Ivănescu Iuga Codruţ 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-na Lia Olguţa Vasilescu, 

preşedintele Comisiei. 

 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 
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- Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea violenţei cu 
ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive 

 
 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu, prezintă concluziile desprinse 

de la dezbaterile anterioare:  

- nu trebuie suspendate cluburile pentru violenţele suporterilor, ci să 

se ajungă la răspunderea individuală; 

- atenţia trebuie îndreptată asupra huliganilor; 

- combaterea fenomenului de cumpărare la negru a biletelor;  

- controlul amănunţit al suporterilor la intrarea în stadion; 

- percheziţiile nu pot fi făcute de angajaţi ai cluburilor ci de organe 

abilitate şi specializate în descoperirea drogurilor sau muniţiei;  

- suporterii care au comis violenţe nu mai trebuie să aibă acces o 

perioadă lungă de timp pe stadioane. Să se interzică suporterilor să aibă 

asupra lor cagule pentru a-şi acoperi feţele; 

- violenţa de la conducătorii cluburilor se transmite şi suporterilor şi 

trebuie sancţionaţi, incită la violenţă sau chiar devin violenţi iar jandarmii 

pot exagera uneori; 

- cea mai bună lege este cea britanică deoarece presupune răspundere 

individuală; 

- sunt  necesare camere de luat vederi pe stadioane. 

Dl. deputat Dumitru Dragomir, iniţiator al proiectului de lege, 

precizează că legea nu a făcut-o personal, doar a coordonat un colectiv de 

specialişti din cadrul ANS, MIRA, JR, specialişti UE. Legea nu este făcută 

pentru oameni cinstiţi ci pentru huligani, care la fotbal au depăşit bunul simţ, 

vin cu lanţuri, pietre, petarde, şurub în bombeul de la pantof, care te pot 

omorî.  
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Dl. gen.  Olimpiodor Antonescu, Jandarmeria Română, arată că deşi 

există Ordonanţa nr.11/1999 privind escaladarea violenţei în sport este 

necesar aprobarea unui nou act normativ care să aibă rolul de a combate 

violenţa pe stadioane, arene sportive, săli de sport. Jandarmeria Română s-a 

implicat foarte mult în construcţia acestui proiect de lege, s-a colaborat şi cu 

alte instituţii, s-a solicitat şi punctul de vedere al galeriilor. Jandarmeria 

Română sprijină federaţiile de specialitate, cluburile. Unele aspecte 

constituie infracţiuni şi trebuie pedepsite. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu întreabă ce măsuri se pot lua 

împotriva jandarmilor care exagerează. Au mai fost cazuri, din păcate, în 

care suporterii care nu participau la acţiuni violente dar care se aflau în 

galerie au fost loviţi. Ajută camerele de luat vedere ? Un sistem de filmare 

nu costă mult dar poate fi folosit nu împotriva suporterilor violenţi ci a celor 

care critică preşedinţii de cluburi pentru a li se interzice accesul pe stadion. 

Dl. gen. Olimpiodor Antonescu răspunde întrebărilor şi arată că în 

cazurile în care jandarmii  şi-au depăşit competenţele se iau măsuri concrete, 

disciplinare sau administrative (schimbaţi din funcţie, retrogradaţi). Este 

adevărat că patronii de cluburi folosesc imaginile de la camerele de luat 

vederi pentru identificare pentru răfuieli, dar se folosesc şi pentru cei care au 

comportament necorespunzător. Jandarmii sunt supuşi legilor în vigoare, au 

fost acţionaţi în instanţă de suporteri care orice cetăţean. 

Dl. deputat Dumitru Dragomir precizează că de anul viitor va fi 

obligatoriu camere de luat vederi pe toate stadioanele.  

  D-na Lia Olguţa Vasilescu propune ca supravegherea să fie făcută de 

ofiţeri de poliţie nu de cei de la cluburi care se pot răzbuna pe suporterii care 

critică preşedinţii de cluburi. 
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Dl. Mircea Alexandru, secretar general adj. M.I.R.A. susţine 

propunerea legislativă, consideră că este o lege bună, menită să asigure o 

mai bună protecţie a suporterilor.  

Dl. Octavian Bellu, preşedinte ANS, este de părere că armonizarea 

legislaţiei noastre după modelul european este mai mult decât necesar. Este 

evident că sport fără suporteri nu se poate, trebuie asigurate şi condiţii bune 

dar şi comportamentul lor trebuie să fie civilizat.  

Dl. Tîrcă Gabriel, reprezentantul galeriei U. Craiova, este de părere că 

se exagerează prea mult, nu au fost cazuri grave. Patronii de cluburi au mari 

interese şi nu acceptă suporterii care îi contestă. În continuare face unele 

observaţii punctuale la art.19.  

Dl. vicepreşedinte Petru Andea arată că legea are în vedere huliganii 

care nu fac cinste nici galeriei nici spectatorilor de bună credinţă. Consideră 

că legea este europeană şi aproape completă. Cauza sau sursa conflictelor nu 

sunt numai organizatorii ci uneori arbitrii, chiar şi jucătorii. În consecinţă, 

susţine că legea este necesară, cu unele îmbunătăţiri care vor trebui aduse la 

dezbaterea pe articole. Se pot organiza discuţii separate numai cu galeriile 

pentru îmbunătăţirea divergenţelor. 

Dl. deputat Laurenţiu Romanescu Laurenţiu este de părere că 

adevăratele probleme se întâmplă la Liga a II-a, unde nu participă 

Jandarmeria Română, M.I.R.A. Consideră că trebuie luate măsuri şi în 

competiţiile oficiale de juniori. Legea este bine venită, nu este corect ca 

echipele să plătească pentru prejudiciile pe care le aduc spectatorii. 

Dl. deputat Mircea Puşcă menţionează că legea trebuie să respecte 

principiile Constituţiei, care acordă drepturi care pot fi utilizate până la 

incidenţa încălcării drepturilor altora. Nu a auzit de vreun dosar penal pentru 

accidentele din teren  
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Dl. deputat Adrian Moisoiu consideră că legea este foarte bună, ar mai 

fi nevoie de o iniţiativă legislativă care să prevadă obligativitatea medicului 

pe stadioane. 

Dl. deputat Dumitru Dragomir doreşte să sublinieze că proiectul de 

lege nu este pentru marele public, ci pentru cei care strică spectacolul 

sportiv.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu întreabă dacă se consideră 

necesar să se introducă gradene speciale pentru femei şi copii, dacă doresc.  

Dl. deputat Dumitru Dragomir răspunde că nu deoarece se consideră 

discriminare.  

Dl. deputat Pantelimon Manta propune ca MIRA să se implice mai 

mult, să-şi pregătească oamenii mai bine. 

Dl. Vladimir Fîrşirotu consideră că legea este foarte bună şi este 

absolut necesară.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu, în concluzie, subliniază că la 

dezbateri generale nu a fost nici o propunere de respingere a proiectului de 

lege, deci în şedinţa următoare se va trece la dezbaterea pe articole. Galeriile 

sunt invitate să aducă propuneri scrise pentru amendarea legii.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 
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