PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
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Nr. 4c-9/129
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele 21 și 23 aprilie 2015
Marţi, 21 aprilie 2015
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 22 deputați din totalul de 27 membri ai Comisiei,
fiind absenți 3 deputați, după cum urmează:
- Anușca Roxana Florentina – Grupul Parlamentar al PNL
- Grecea Maria – Grupul Parlamentar al PNL
- Oros Nechita Adrian – Grupul Parlamentar al PNL
- Pană Doina Adriana – Grupul Parlamentar al PSD
- Resmeriță Cornel Cristian – Grupul Parlamentar al PSD.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat.
De la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
- Gabriel Lungu – secretar de stat
- Sebe Cecilia - consilier
De la Ministerul Afacerilor Externe
- Sebastian Ioan Hotca – secretar de stat
- Pietro Pavoni – ministru consilier
- Emilian Morar – consilier
De la Ministerul Culturii
- Alexandru Oprean – secretar de stat
- Frimu Corneliu – consilier
De la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor
- Anamartia Țîțu – director.
Inițiatori
- Deputat Marton Arpad-Francisc – Plx 315/2015
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
Marți, 21 aprilie 2015
RAPOARTE

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea dispoziţiilor Legii educaţiei
naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011. Plx. 234/2015. Raport comun cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi.
2. Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx.
316/2015. Raport.
AVIZE
1. Propunere legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Românești în
străinătate. Plx. 301/2015. Aviz.
2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe. PLx. 315/2015. Aviz.
3. Propunere legislativă pentru stimularea formării profesionale pe lângă întreprinderile
private. Plx. 322/2015. Aviz.
4. Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011
privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din
învăţământ. Plx. 323/2015. Aviz.
5. Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale. Plx. 351/2015. Aviz.
Joi, 23 aprilie 2015
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae
Diaconu, președintele Comisiei.
Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011. Plx. 234/2015.
Domnul secretar de stat Andrei-Gheorghe Kiraly a precizat că în ședința comună a
Comisiei juridice și a Comisiei pentru învățământ a fost aprobată modificarea art.18 alin (2)
din Legea educației naționale nr.1/2011. În consecință, Ministerul Educației Naționale nu
susține aprobarea acestei propuneri legislative.
Domnul deputat Radu Zlati a subliniat faptul că în cadrul Comisiei a fost dezbătut și
aprobat modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.1/2011 și a considerat că nu-și mai are rostul
altă inițiativă legislativă cu același conținut. A propus respingerea inițiativei legislative.
Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a suspus votului propunerea de respingere.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea de respingere, din următoarele
considerente:
- textul inițiativei legislative excede prevederilor Deciziei Curții Constituționale nr.
669/2014 prin care se admite excepţia de neconstituţionalitate cu privire doar la dispoziţiile
art. 18 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, teza întâi.
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 316/2015.
Domnul secretar de stat Andrei-Gheorghe Kiraly a arătat că propunerea legislativă are
ca obiect de reglementare completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, prin introducerea unui nou articol, art. 181. Scopul propunerii
legislative este acela de a introduce la nivelul învăţământului primar şi secundar o componentă
nouă, educaţia patriotică, parte integrantă a disciplinei educaţia civică, disciplină care aparţine
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trunchiului comun al planurilor anuale de învăţământ. Ministerul Educației și Cercetării
Științifice nu susține aprobarea propunerii legislative.
Domnul deputat Victor Cristea nu a susținut aprobarea propunerii legislative care
încarcă programa școlară a elevilor cu o disciplină în plus. A propus respingerea acesteia.
Domnul deputat Radu Zlati a considerat că propunerea legislativă este inutilă deoarece
se inventează o disciplină nouă care există deja la clasele a VI-a și a VII-a. A propus
respingerea propunerii legislative.
Domnul deputat Petru Andea a susținut propunerea de respingere a propunerii
legislative.
Doamna deputat Raluca Turcan a fost de acord cu propunerea de respingere și a arătat
că nu prin lege se rezolvă aceste probleme.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți,
respingerea propunerii legislative având în vedere faptul că planurile-cadru şi programa
şcolară, precum şi conţinutul disciplinelor studiate în învăţământul preuniversitar, sunt
elaborate de instituțiile și organismele abilitate ale Ministerului Educaţiei și Cercetării
Științifice și se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, făcând parte din legislaţia
subsecventă, nu prin lege.
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă privind instituirea Centrelor
Comunitare Românești în străinătate. Plx. 301/2015.
Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a precizat că propunerea legislativă a mai
fost dezbătută într-o ședința anterioară.
Domnul deputat Mihai Deaconu, inițiator al propunerii legislative, a menționat că
aceasta a fost avizată favorabil de către Comisia pentru cultură și a propus ca și Comisia
pentru învățământ să avizeze favorabil.
Comisia, cu 9 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 abțineri, a hotărât să emită aviz
favorabil asupra propunerii legislative menţionate.
Domnul deputat Szabo Odon, la explicarea votului, a arătat că, propunerea legislativă
are serioase lacune de implementare pe care le-a prezentat în ședința anterioară.
Domnul deputat Victor Cristea a precizat că respectă votul pe care l-a dat, dar a dorit să
puncteze faptul că, dacă Guvernul nu poate susține financiar acest proiect, nu are rost să se
facă astfel de inițiative legislative.
Domnul deputat Radu Zlati a subliniat faptul că votul dat a fost unul politic, nu tehnic.
Se cunoaște faptul că Ministerul Afacerilor Externe are un buget limitat. Comisia sesizată în
fond va aproba sau nu propunerea legislativă.
Domnul deputat Vasile Berci a fost de părere că pentru românii din diaspora ar trebui
să existe o viziune unitară, nu o disipare a responsabilităților prin mai multe acte legislative.
Domnul deputat Mihai Deaconu a subliniat faptul că propunerea legislativă este
perfectibilă și s-a arătat deschis oricăror propuneri de îmbunătățire a acesteia.
A urmat dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. PLx. 315/2015.
Domnul deputat Marton Arpad, în calitate de inițiator, a prezentat proiectul de lege
care are ca obiect modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și
drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, în scopul reglementării echitabile
a metodologiei privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și
producătorilor de fonograme.
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Doamna Anamaria Țîțu, director, Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA), a
precizat că ORDA este de acord cu proiectul de lege, dar consideră necesare câteva clarificări,
spre exemplu înlocuirea unor sintagme. ORDA se află în situația în care trebuie să transpună
prevederile a două directive europene, iar modificările succesive ale legislației ar îngreuna
procedura.
Domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii, a menționat că
susține avizarea favorabilă, urmând ca inițiatorul împreună cu ORDA să se pună de acord
asupra clarificărilor propuse.
Domnul deputat Radu Zlati și domnul deputat Szabo Odon au susținut avizarea
favorabilă a proiectului de lege.
Domnul deputat Alexandru Ștefan Băișanu a întrebat dacă și la nivelul televiziunilor se
aplică acest proiect lege, nu doar la radio.
Domnul deputat Marton Arpad a răspuns că și televiziunile intră în prevederile acestui
proiect de lege.
Doamna deputat Raluca Turcan a susținut avizarea favorabilă a proiectului de lege care
aduce un echilibru în domeniu și a considerat că legea dreptului de autor trebuie modificată.
În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât să emită aviz
favorabil asupra propunerii legislative.
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru stimularea formării
profesionale pe lângă întreprinderile private. Plx. 322/2015.
Domnul Gabriel Lungu, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice, a subliniat faptul că propunerea legislativă creează o
suprareglementare legislativă privind formarea profesională și în consecință punctul de vedere
al ministerului este negativ.
Doamna deputat Florica Cherecheș a propus aviz negativ și a arătat că există instituții
acreditate care se ocupă de formarea profesională.
Domnii deputați Radu Zlati și Kereskenyi Gabor au fost de acord cu avizarea negativă.
În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât să emită aviz negativ
asupra propunerii legislative.
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru completarea Anexei 5 din
Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului
didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. Plx. 323/2015.
Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol, inițiator al propunerii legislative, a
susținut avizarea favorabilă.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că ministerul nu susține
aprobarea propunerii legislative.
Domnii deputați Petru Andea, Radu Zlati, Alexandru Ștefan Băișanu și Sanda Maria
Ardeleanu au susținut avizarea favorabilă.
În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât să emită aviz
favorabil asupra propunerii legislative.
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru completarea art.22
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul
2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Plx. 351/2015.
Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus aviz negativ.
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În urma dezbaterilor, cu 14 voturi pentru și 1 vot împotrivă, Comisia a hotărât să emită
aviz negativ asupra propunerii legislative menţionate.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Petru Andea.
În ziua de joi, 23 aprilie 2015, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.

PREȘEDINTE
Adrian Nicolae DIACONU
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