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PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 29 septembrie și 01 octombrie 2015
Marți, 29 septembrie 2015
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 19 deputați din totalul de 26 membri ai
Comisiei, fiind absenți 7 deputați, după cum urmează:
- Anușca Roxana-Florentina – Grupul Parlamentar al PNL
- Dumitru Ovidiu-Ioan – Grupul Parlamentar al PNL
- Grecea Maria – Grupul Parlamentar al PNL
- Gust-Băloșin Florentin – neafiliat
- Resmeriță Cornel-Cristian Grupul Parlamentar al PSD
- Vasilică Radu Costin – Grupul Parlamentar al PSD
- Vreme Valerian – Grupul Parlamentar al PSD.
La lucrările Comisiei a participat ca invitat:
De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat.
De la Agenția Națională Antidoping
- Graziela Vâjâială – președinte.
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:
Marți, 29 septembrie 2015
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011. Plx. 472/2015. Raport. Termen: 24 septembrie 2015. C.D. – Primă
Cameră sesizată.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale
nr.1 din 5 ianuarie 2011. Plx. 505/52015. Raport. Termen: 23 septembrie 2015.
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a
educaţiei naţionale. Plx. 508/2015. Raport. Termen: 23 septembrie 2015.
II. DIVERSE
Joi, 01 octombrie 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.
În deschiderea ședinței, domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a propus,
având în vedere că este în procedură de urgență, introducerea pe ordinea de zi, pe punctul 1,
a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind
prevenirea și combaterea dopajului în sport (Plx 603/2015).
Ordinea de zi modificată și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor
celor prezenți.
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii
nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport (Plx 603/2015).
Doamna Graziela Vâjâială, președintele Agenției Naționale Antidoping, a prezentat
proiectul de lege care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii

nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport. Necesitatea armonizării legislaţiei
naţionale are în vedere înglobarea noilor prevederi internaţionale în domeniu, respectiv modificările
aduse Codului Mondial Anti-Doping în noiembrie 2013 la Johannesburg, Africa de Sud, care au
intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2015 și care nu au fost preluate integral în legislația națională
urmărindu-se protejarea dreptului sportivilor de a practica un sport curat, prin promovarea sănătăţii,
corectitudinii, echităţii şi egalităţii de şanse a acestora, prin asigurarea de programe anti-doping
armonizate, coordonate şi eficiente, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, cu privire la
depistarea, combaterea şi prevenirea dopajului.
În urma dezbaterilor, proiectul de lege cu amendamente, a fost adoptat cu unanimitate de
voturi. La dezbateri a luat cuvântul domnul deputat Szabo Odon.
În esenţă, modificările au vizat aspecte precum modalitatea de elaborare şi actualizare a
planului de distribuire a testărilor doping, instituirea posibilităţii de verificarea a antecedentelor în
materie de dopaj în cazul sportivilor depistaţi pozitiv, completarea situaţiilor referitoare la
descalificarea rezultatelor obţinute de sportivii care au încălcat reglementările anti-doping. De
asemenea, au fost vizate reglementări ale situaţiei în care încălcarea acestor reglementări reprezintă
nu doar o abatere cu caracter sportiv, dar şi instituirea unei situaţii conflictuale în raport cu legislaţia
în vigoare, caz care presupune sesizarea imediată a autorităţilor cu competenţă în domeniu.

În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea
art.58 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 472/2015.

Doamna deputat Raluca Turcan, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea legislativă
care are ca obiect de reglementare modificarea alin.(4) al art.58 din Legea educației naționale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul emiterii unor tichete de către
Ministerul Educației și Cercetării Științifice pentru elevii de până în clasa a IV-a din învățământul
de stat și privat pentru plata serviciilor programului “Școala după școală” în valoare de 0,4ISR
lunar/copil, respectiv 200 de lei, actualizată și indexată anual.
Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus amânarea dezbaterii, cu o săptămână,
pentru a se putea realiza o discuție cu ministerul educației în perspectiva conturării bugetului pe
anul 2016.
Propunerea de amânarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii Educaţiei Naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011. Plx. 505/52015.
Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban, în calitate de inițiator, a prezentat

propunerea legislativă care are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.7 din Legea
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca norma privind
interdicția activităților care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a tinerilor,
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precum și activitățile de natură politică și prozelitismul religios, aplicabilă în prezent unor entități
din învățământ, să se extindă și pentru campusurile de aparțin respectivelor unități și instituții.
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 6 abțineri,
adoptarea propunerii legislative.
La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputați: Anghel Stanciu, Radu Zlati, Raluca
Turcan, Petru Andea, Szabo Odon.

A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a
educaţiei naţionale. Plx. 508/2015.
Domnul vicepreședinte Ștefan Alexandru Băișanu, în calitate de inițiator, a prezentat
propunerea legislativă care are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca elevii
din învățământul primar, gimnazial și liceal să aibă cursuri doar dimineața în vederea
eficientizării performanțelor școlare.
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea
dezbaterii și constituirea unei subcomisii de lucru, formată din următorii deputați: Ștefan
Alexandru Băișanu, Laura Marin, Victor Cristea.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Raluca Turcn, Victor Cristea,
Anghel Stanciu, Laura Marin, Petru Andea, Ion Eparu, Szabo Odon.
La punctul Diverse, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a informat membrii
Comisiei despre următoarele probleme:
1. Biroul permanent a convocat președinții de Comisii la ședința sa viitoare pentru a
se discuta despre proiectele de lege cu termen depășit cu care acestea sunt sesizate. Comisia
noastră are și ea peste 10 astfel de inițiative legislative.
Au fost rugate subcomisiile de lucru să se întrunească pentru a întocmi rapoartele
preliminare astfel încât să se rezolve această situație.
2. Biroul permanent a solicitat să se adopte un regulament de organizare și
funcționare propriu fiecărei comisii. Stafful tehnic a realizat un proiect care se va transmite
pe mail, urmând ca membrii Comisiei să transmită observații și amendamente în termen de
o săptămână. Ar fi bine să poată fi adoptat în ședința viitoare.
3. Membrii Comisiei sunt invitați la concertele noii stagiuni a orchestrelor și
Corurilor Radio ce vor avea loc la Sala Radio. Invitația și programul vor fi transmise pe
mail.
În ziua de joi, 01 octombrie 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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