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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele 10 și 12 februarie 2015
Şedinţele Comisiei din zilele 10 și 12 februarie 2015 au avut următoarea ordine de
zi:

Marţi, 10 februarie 2015
I. RAPORT
1. Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011.
PLx. 574/2014. Raport. Termen: 16.02.2015. C.D.- Primă Cameră sesizată.
II. AVIZ
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe. PLx. 595/2014. Aviz. Termen: 29.12.2014. Iniţiator:
Guvern. C.D. – Cameră decizională.
2. Propunere legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi. Plx. 600/2014.
Aviz. Termen: 29.12.2014. C.D. – Cameră decizională.
3. Propunere legislativă pentru completarea art.1901 al Legii 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii. Plx. 561/2014. Aviz. Termen: 19.12.2014. Iniţiator: deputat
neafiliat Movilă Petru. C.D. – Cameră decizională.
III. Diverse
Joi, 12 februarie 2015
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Marţi, 10 februarie 2015
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol,
vicepreşedintele Comisiei.
Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu 18 voturi pentru și 1 vot împotrivă.
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind modificarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011. PLx. 574/2014.
Domnul deputat Radu Zlati, inițiator, a prezentat propunerea legislativă și a arătat că
aceasta are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2), (21), (3) şi (41) ale art.96 din
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în
vedere îmbunătăţirea cadrului de reprezentare a elevilor, ca beneficiari principali ai
sistemului educaţional din România, prin acordarea dreptului de participare a
reprezentantului elevilor din unitatea de învăţământ la şedinţele consiliului de administraţie.
A precizat că a mai fost discutată în comisie această problematică și a susținut, având în

vedere importanța acesteia, aprobarea propunerii legislative. La dezbaterea pe text a
prezentat unele amendamente.
Domnul deputat Remus Cernea, inițiator, a menționat că trebuie acordată o șansă
tinerilor care își asumă responsabilități de la o vârstă fragedă și a susținut aprobarea
propunerii legislative.
Domnul deputat Szabo Odon, inițiator, a arătat că au fost mai multe inițiative
legislative cu acest obiect, care au avut unele lacune. Această nouă inițiativă legislativă
corectează aceste lacune, de exemplu școlile speciale care nu erau prinse la început. A
considerat adoptarea acesteia de bun augur.
Domnul Vasile Șalaru, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării Științifice
a menționat că punctul de vedere al ministerului este negativ, este necesară o componentă
unitară a Consiliului de Administrație a unităților de învățământ la nivel de sistem. A
susținut această propunere doar pentru nivelul de învățământ postliceal.
Domnul Manda Constantin-Alexandru, vicepreședinte al Asociației Elevilor din
Constanța a precizat că încă de la înființare Asociația a susținut modificarea Legii educației
nr.1/2011 cu introducerea reprezentanților elevilor în Consiliul de Administrație. A arătat că
în textul propunerii legislative, elevii din ciclul gimnazial au statut de observator, iar elevii
din ciclul liceal sau și postliceal, au drept de vot deliberativ. A prezentat și beneficiile
adoptării propunerii legislative, arătând că prezența elevilor în aceste organisme îi
maturizează și îi responsabilizează.
În cadrul dezbaterilor, propunerea legislativă a fost susținută de următorii deputați:
Victor Cristea, Anghel Stanciu, Ion Eparu, Doina Pană, Sanda Maria Ardeleanu, Mihai
Deaconu, Kereskenyi Gabor, Ștefan Alexandru Băișanu, Roxana-Florentina Anușca.
Domnul deputat Remus Cernea a arătat că această propunere legislativă este produsul
tinerilor, trebuie susținută și să nu se facă discriminare pe motiv de vârstă.
Domnul deputat Petru Andea a arătat că textul necesită unele îmbunătățiri și pe formă
și pe fond care trebuie rezolvate și în consecință a propus amânarea dezbaterii și revenirea
cu un text mai bun.
Domnul Horia Șerban Oniță, Consiliul Național al Elevilor a prezentat propunerea
legislativă, a arătat importanța ei și a susținut adoptarea acesteia.
Domnul vicepreședinte Dragoș Zisopol a suspus votului propunerea de amânare a
dezbaterii propunerii legislative, propunere care nu a fost aprobată, întrunind 2 voturi pentru
amânare, 16 voturi împotriva amânării și 1 abținere. În continuare s-a trecut la dezbaterea pe
articole. În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost adoptată cu unanimitate de voturi,
cu amendamentele făcute de domnul deputat Radu Zlati și domnul deputat Petru Andea,
care se regăsesc în raport.
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe. PLx. 595/2014, care a fost amânat, cu unanimitate de
voturi, pentru că reprezentanții Guvernului nu au fost prezenți.
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind drepturile
copiilor cu dizabilităţi. Plx. 600/2014.
Domnul Răzvan Vulcănescu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a arătat că
inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea drepturilor și libertăților copiilor
cu dizabilități și ale reprezentanților legali ai acestora, precum și obligațiile autorităților,
furnizorilor de servicii și ale persoanelor fizice sau juridice responsabile în domeniu. În
continuare a precizat că Guvernul nu susține aprobarea acestei inițiative pentru că inițiativa
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legislativă determină influențe financiare asupra bugetului general consolidat și nici o
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare.
Domnul deputat Anghel Stanciu a propus eliberarea unui aviz negativ.
În urma dezbaterii, Comisia, cu 16 voturi pentru și 1 abținere, a hotărât eliberarea
unui aviz negativ.
A urmat propunerea legislativă pentru completarea art.1901 al Legii 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii. Plx. 561/2014.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi eliberarea unui aviz
favorabil.
Domnul vicepreședinte Dragoș Zisopol a menționat că la punctul Diverse din ordinea
de zi, se află Decizia Curții Constituționale nr. 669/2014 referitoare la excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învățământului nr.
84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum şi a
dispozițiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții
Constituționale.
De asemenea a fost prezentată scrisoarea venită de la Patriarhia Română referitoare
la Deciziei Curții Constituționale nr. 669/2014, prin care propune modificarea art.18,
alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, pentru săptămâna
viitoare, introducerea pe ordinea de zi a dezbaterii cu tema: Predarea religiei în şcoală –
urmare Deciziei Curții Constituționale nr. 669/2014 referitoare la excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învățământului nr.
84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum şi a
dispozițiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții
Constituționale.
La dezbatere vor fi invitați reprezentanţii cultelor religioase și membrii Grupului
Ecumenic de Rugăciune.
În continuare, tot la punctul Diverse se află cazul semnalat de doamna deputat Maria
Grecea despre studentul de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din
București, care a fost exmatriculat în luna iunie 2014, după ce a semnalat deficiențe ale
calității procesului de învățământ din universitatea amintită.
Doamna deputat Maria Grecea a arătat că a solicitat audierea rectorului în comisie
dar nu mai este cazul, deoarece ministerul a luat măsuri sancționatorii, din păcate, doar după
scandalul mediatic major. Va solicita demisia de onoare a rectorului și decanului de la
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București.
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Marcu Nicu – preşedinte,
Băișanu Ștefan Alexandru – vicepreşedinte, Iacoban Sorin Avram – vicepreședinte, Zisopol
Dragoş Gabriel - vicepreşedinte, Cristea Victor - secretar, Turcan Raluca – secretar,
Anuşca Roxana-Florentina, Andea Petru, Ardeleanu Sanda-Maria, Berci Vasile, Cherecheş
Florica, Deaconu Mihai, Enache Marian, Eparu Ion, Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin,
Kereskényi Gábor, Marin Laura, Oros Nechita-Adrian, Pană Adriana-Doina, Rădulescu
Romeo, Resmeriţă Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Szabó Ödön, Vasilică Radu Costin,
Zlati Radu.
La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Dumitru Ovidiu-Ioan.
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În ziua de joi, 12 februarie 2015, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.
La şedinţa Comisiei de joi, 12 februarie 2015 au fost prezenţi următorii deputaţi:
Băișanu Ștefan Alexandru – vicepreşedinte, Iacoban Sorin Avram – vicepreședinte, Zisopol
Dragoş Gabriel - vicepreşedinte, Cristea Victor - secretar, Turcan Raluca – secretar,
Andea Petru, Anuşca Roxana-Florentina, Ardeleanu Sanda-Maria, Berci Vasile, Cherecheş
Florica, Deaconu Mihai, Enache Marian, Eparu Ion, Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin,
Marin Laura, Oros Nechita-Adrian, Pană Adriana-Doina, Rădulescu Romeo, Resmeriţă
Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin, Zlati Radu.
La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Marcu Nicu, Dumitru OvidiuIoan, Kereskényi Gábor şi Szabó Ödön.

VICEPREŞEDINTE
Dragoș Gabriel ZISOPOL
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