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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele 17 și 19 februarie 2015
Şedinţele Comisiei din zilele 17 și 19 februarie 2015 au avut următoarea
ordine de zi:
Marţi, 17 februarie 2015
I. DEZBATERE 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.
INVITAŢI: Reprezentanţii cultelor religioase și membrii Grupului
Ecumenic de Rugăciune.
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. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte
normative. Plx 15/2015. Aviz. Termen: 16 februarie 2015. Iniţiator: Guvernul
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol,
vicepreşedintele Comisiei.
Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitate de voturi.
Dezbaterile au început cu punctul I din ordinea de zi. Dezbaterea 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.

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a propus, pentru celeritate și
rezolvarea problemelor, o defalcare a dezbaterii în două părți și anume: în prima parte
să fie audiați reprezentanții cultelor religioase pentru prezentarea punctelor de vedere,
cu timp maxim 5 minute pentru fiecare invitat, iar în a doua parte, dezbaterea continuă
doar cu membrii comisiei, pentru finalizarea textului de lege. Această propunere a fost
aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. totodată, domnul vicepreședinte
Dragoș Gabriel Zisopol a prezentat materialele primite la Comisie pe această temă.
Domnul deputat Niculae Mircovici, vicepreședintele Grupului Ecumenic de
Rugăciune, ca reprezentant al bulgarilor catolici a prezentat mesajul acestora de
susținere a predării religiei în școală.
Domnul deputat Remus Cernea a felicitat Comisia pentru organizarea
dezbaterii pentru punerea în acord a Deciziei Curții Constituționale nr. 669/2014 cu
Legea educației naționale nr. 1/2011.
Preotul Ionuț Corduneanu, vicar patriarhal, reprezentant al Patriarhiei Române,
a precizat că ora de religie este o parte a tradiției Europei. Patriarhia Română cere ca
înscrierea la disciplina Religie să se facă la începutul școlarizării, pentru toată durata
acesteia.
Domnul Bogdan Stanciu, președinte Asociația PRO VITA, reprezentant al
Coaliției pentru Familie și Constituție, Alianței Familiilor din România, Asociația
Familiilor Catolice, Asociația Generală a Românilor Uniți (Greco-Catolici) a susținut
propunerea formulată de Patriarhia Română.
Doamna Liana Stanciu, președintele Asociației Părinților pentru Religie, a
susținut îmbunătățirea orei de Religie, dar și al rolului și importanței în sistemul de
învățământ din România.
Preotul Emil Moraru, reprezentantul Bisericii Romano-Catolice, a expus
poziția Bisericii Catolice, conform căreia disciplina Religie trebuie să rămână parte a
trunchiului comun, la nivel primar, gimnazial, liceal și postliceal. A propus ca
disciplina Religie să figureze printre disciplinele examenului de Bacalaureat, ca probă
la alegere.
Domnul Toma Pătrașcu, președintele Asociației Secular-Umaniste din
România, a declarat că adoptarea unor dispoziții în conformitate cu cerințele
Patriarhiei Române ar veni în contradicție cu Constituția, cu Legea Cultelor nr.
489/2006, cu Legea Drepturilor copilului nr. 272/2004 și, în mod evident cu Decizia
Curții Constituționale nr. 669/2014.
Domnul Ruben Ologeanu, coordonator relații publice, Uniunea Comunităților
Creștine Baptiste, a făcut trei precizări și anume: cel mai bun loc pentru învățământul
religios este în familie și apoi în biserică. A considerat că este necesară înscrierea la
ora de Religie la fiecare început de an școlar. De asemenea, a susținut ca fiecare
confesiune religioasă să fie reprezentată în școală.
Domnul prof. Gheorghe Cătană, Cultul Creștin Penticostal, Departamentul de
Învățământ, a prezentat problemele legate de învățământul confesional preuniversitar,
teologic, cele privind predarea disciplinei Religie Penticostală în școala publică,
privind respectarea articolelor 101 și 102 din Legea nr.1/2011 privind finanțarea
învățământului preuniversitar confesional începând cu 1 ianuarie 2015, privind
aplicarea articolului 18 din Legea Educației Naționale în sensul ca în fiecare unitate
școlară în care există elevi penticostali să fie alcătuite formațiuni de studiu (grupe,
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clase) pentru predarea Religiei Penticostale. Ar trebui inclusă prevederea ca în
consiliile de administrație ale liceelor teologice penticostale să fie inclus și un
reprezentant al Cultului Creștin Penticostal sau al bisericii organizatoare.
Domnul Virgil Achihai, președinte Uniunea Bisericilor Creștine după
Evanghelie, și-a exprimat dezacordul asupra faptului că ministrul educației s-a
pronunțat că susține înscrierea elevului la disciplina Religie, o dată la patru ani. A
susținut ca înscrierea să se facă în fiecare an, la sfârșitul anului școlar pentru anul
viitor.
Domnul Emil Moise, președinte, Asociația Solidaritatea pentru Libertatea de
Conștiință, a menționat că a sesizat Curtea Constituțională și a obținut DCC 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. A susținut că nu a cerut
scoaterea Religiei din școală, ci să fie predată doar celor care doresc acest lucru, nu să
fie impusă tuturor. A cerut respingerea propunerii Bisericii Ortodoxe Române. A
solicitat Primului Ministru demiterea domnului ministru Sorin Câmpeanu și a doamnei
secretar de stat Liliana Preoteasa, pentru declarațiile făcute în mass-media care incită
la nerespectarea legii. Cultele religioase recunoscute trebuie să respecte prevederile
Constituției, a Legii cultelor și drepturile omului. În caz contrar, va iniția ridicarea
calității de cult recunoscut și nu vor mai primi bani de la stat.
Doamna Liliana Preoteasa, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării
Științifice, a menționat că ministerul a luat act de DCC nr. 669/2014 și a precizat că se
păstrează disciplina Religie ca parte a trunchiului comun. Statul are obligația să
asigure dreptul elevului să participe la această disciplină și, în cazul în care nu dorește,
se va încheia media fără disciplina Religie. A constat că ceea ce a fost declarat
neconstituțional este procedura de opțiune, care constă într-o cerere făcută de părinte
sau elev. Se va aștepta să se producă procedura prevăzută de Constituție, se suspendă
prevederea declarată neconstituțională și în 45 de zile Parlamentul trebuie să pună în
acord articolul declarat neconstituțional cu Constituția. Ulterior, ministerul va lua
toate măsurile să pună în aplicare toate prevederile legale.
Domnul Bogdan Stanoevici, secretar de stat în Ministerul Culturii, a arătat că
legea trebuie respectată, numai Parlamentul putând schimba legea, dacă este necesar.
A subliniat că poporul român aparține creștinătății, ortodoxiei, dar toate cultele
religioase trebuie respectate.
În continuare, membrii Comisiei au trecut la dezbaterea pe fond a DCC
nr.669/2014.
Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a propus continuarea
dezbaterilor până la finalizarea ordinii de zi, propunere care a fost aprobată cu
unanimitatea voturilor celor prezenți.
Domnii deputați Anghel Stanciu și Petru Andea au propus noi formulări ale
alineatului (2) al articolului 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011, în sensul
respectării DCC. În urma dezbaterilor, la care au luat cuvântul următorii deputați: Ion
Eparu, Alexandru Băișanu, Marian Enache, Kereskenyi Gabor, Sorin Avram Iacoban,
Victor Cristea, Doina Pană, Radu Zlati, pe baza celor două propuneri formulate, s-a
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elaborat un text de lege ce se regăsește în textul inițiativei semnate de membrii
Comisiei.
Comisia, a aprobat cu unanimitate de voturi textul inițiativei legislative, care se
va înainta Comisiei juridice pentru dezbatere și întocmire a unui raport comun, în
conformitate cu prevederile art. 136 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, cu modificările și completările ulterioare.
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe (PLx. 595/2014).
În urma dezbaterii, domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus
emiterea unui aviz favorabil. Cu unanimitatea voturilor celor prezenți a fost aprobată
această propunere.
A fost luat în dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru
modificarea unor acte normative. Plx 15/2015.
Domnul Bogdan Stanoevici, secretar de stat în Ministerul Culturii, a prezentat
proiectul de lege și a susținut aprobarea acesteia.
În urma dezbaterii, domnul deputat Radu Zlati a propus emiterea unui aviz
favorabil. Cu unanimitatea voturilor celor prezenți a fost adoptată această propunere.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
- Liliana Preoteasa – secretar de stat
- Tania Irimia Sandu – director general
- Romeo Moșoiu - consilier
De la Ministerul Culturii
- Bogdan Stanoevici – secretar de stat
De la Secretariatul de stat pentru Culte
- Cezar Păvălașcu – director
Deputat Remus Cernea-Florinel

-

Reprezentanți ai cultelor religioase
Patriarhia Română
preot Ionuț Corduneanu – vicar patriarhal
prof. Adrian Lemeni – consilier patriarhal
Biserica Romano-Catolică
preot Riba Ion
preot Emil Moraru
Cultul Creștin Penticostal
prof. Cătană Gheorghe
Uniunea Comunităților Creștine Baptiste
Ruben Ologeanu – coordonator relații publice
Biserica Reformată
Gall Alexandru – consilier eparhial
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-

Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea
Oancea Daniel – pastor
Cultul Mozaic
Rafael Shaffer – rabin
Uniunea Bisericilor Creștine după Evanchelie
Virgil Akihai – președinte
Biserica Armeană
Radu Krikor Holca
Cultul Musulman
Menisa Orhan – preot
Ali Sinan – preot
Biserica Evanghelică Luterană
Daniel Zikeli – episcop
Asociația Părinți pentru Religie
Liana Stanciu – președinte
Asociația Secular - Umanistă din România
Alexandru Toma Pătrașcu – președinte
Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință
Emil Moise – președinte

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Băișanu Ștefan
Alexandru – vicepreşedinte, Iacoban Sorin Avram – vicepreședinte, Zisopol Dragoş
Gabriel - vicepreşedinte, Cristea Victor - secretar, Anuşca Roxana-Florentina, Andea
Petru, Ardeleanu Sanda-Maria, Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai,
Dumitru Ovidiu-Ioan, Enache Marian, Eparu Ion, Grecea Maria, Gust Băloşin
Florentin, Kereskényi Gábor, Marin Laura, Oros Nechita-Adrian, Pană AdrianaDoina, Rădulescu Romeo, Resmeriţă Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Szabó Ödön,
Vasilică Radu Costin, Zlati Radu.
La şedinţa Comisiei a absentat doamna deputat Turcan Raluca.

Joi, 19 februarie 2015
Prin adresa nr.2/870/18.02.2015, Biroul Permanent al Camerei Deputaților a
decis să recomande Comisiei dezbaterea cu celeritate a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2014 privind modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
(PLx. 1/2015), și depunerea raportului până, cel târziu, luni, 23 februarie 2015, astfel
încât să poată fi inclus pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaților din data de 25
februarie 2015.
Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a precizat că, urmare adresei
Biroului Permanent, a fost convocată ședința Comisiei, deși pe ordinea de zi se afla
studiu individual.

5

La lucrările ședinței a participat ca invitat domnul Andrei Gheorghe Kiraly,
secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.
Domnul Ludovic Orban, liderul Grupului parlamentar al PNL, prezent la
ședință, în urma discuției cu reprezentanți ai Biroului Permanent, a precizat că a fost o
eroare materială, nu este vorba de luni, 23 februarie, ci de marți 24 februarie 2015.
Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a anunțat că proiectul de lege
se află pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de marți, 24 februarie 2015. În continuare,
constatându-se lipsa de cvorum, lucrările Comisiei au fost suspendate.
La şedinţa Comisiei de joi, 19 februarie 2015 au fost prezenţi următorii
deputaţi: Zisopol Dragoş Gabriel - vicepreşedinte, Turcan Raluca – secretar –
înlocuită de Boghicevici Claudia, Berci Vasile, Cherecheş Florica înlocuită de
Ludovic Orban, Zlati Radu.
La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Băișanu Ștefan Alexandru –
vicepreşedinte, Iacoban Sorin Avram – vicepreședinte, Cristea Victor - secretar,
Andea Petru, Anuşca Roxana-Florentina, Ardeleanu Sanda-Maria, Deaconu Mihai,
Dumitru Ovidiu-Ioan, Enache Marian, Eparu Ion, Grecea Maria, Gust Băloşin
Florentin, Kereskényi Gábor, Marin Laura, Oros Nechita-Adrian, Pană AdrianaDoina, Rădulescu Romeo, Resmeriţă Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Szabó Ödön,
Vasilică Radu Costin.

VICEPREŞEDINTE
Conf.univ.dr.Dragoș Gabriel ZISOPOL
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