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PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 09 și 11 februarie 2016
Marți, 09 februarie 2016
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 21 deputați din totalul de 26 membri ai
Comisiei, fiind absenți 5 deputați, după cum urmează:
- Anușca Roxana-Florentina – Grupul Parlamentar al PNL
- Dumitru Ovidiu-Ioan – Grupul Parlamentar al PNL
- Rădulescu Romeo – neafiliat
- Vreme Valerian – Grupul parlamentar al UNPR
- Zlati Radu – Grupul Parlamentar al PNL.
Pe parcursul lucrărilor ședinței, domnul deputat Andea Petru a fost înlocuit de
domnul deputat Adăscăliței Constantin și domnul deputat Vasilică Radu Costin a fost
înlocuit de deputat Florea Daniel, conform împuternicirilor Grupului Parlamentar al PSD.
La lucrările Comisiei au participat ca invitați:
De la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
- Tudor Prisăcaru – secretar de stat
- Gabriel Ispas – secretar de stat
De la Ministerul Culturii
- Irina Cajal – secretar de stat
- Cornel Frimu – consilier.
Inițiator
- Deputat Remus Florinel Cernea - Plx. 806/2015.
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:
Marți, 09 februarie 2016
RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011. Plx. 862/2015. Raport. Termen: 16 februarie 2016.
2. Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei
Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum
a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei
Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la
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Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări
Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004. PLx. 3/2016. Raport.
3. Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 133 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011. Plx.615/2015.
AVIZ
4. Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002
(republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi educarea publicului
inclusiv sub aspect ştiinţific şi tehnologic. Plx. 806/2015. Aviz.
Joi, 11 februarie 2016
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae Diaconu,
președintele Comisiei, care în deschidere a informat membrii Comisiei, că luni, 08
februarie, în urma solicitărilor membrilor Comisiei, a avut loc o întâlnire a Biroului
Comisiei cu conducerea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. Au fost
analizate proiectele de lege care se află în portofoliul Comisiei, dar nu au fost luate decizii,
s-a luat act de temele ce urmează a fi dezbătute și urmează ca domnul ministru Adrian Curaj
să vină la o întâlnire în cadrul Comisiei la o dată ce va fi stabilită de comun acord.
Domnul deputat Anghel Stanciu a propus ca punctul 3 din ordinea de zi, Cerere de
reexaminare a Legii pentru modificarea art. 133 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,
Plx.615/2015, să fie amânat pentru două săptămâni, să se constituie o subcomisie care să ia
legătura cu inițiatorii.
În urma dezbaterii, Comisia a aprobat ordinea de zi cu modificarea propusă, de
amânare a punctului 3, cu două săptămâni.
Subcomisia pentru Plx 615/2015 a fost constituită din următorii deputați: Anghel
Stanciu, Ion Eparu, Petru Andea, Sanda Maria Ardeleanu, Alexandru Ștefan Băișanu.
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 862/2015.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 25 și
modificarea alin.(2) al art. 68 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, urmărindu-se
introducerea disciplinei Educație pentru sănătate ca disciplină obligatorie de studiu în
învățământul preuniversitar, începând cu ciclul primar.
Domnul secretar de stat Gabriel Ispas a precizat că punctul de vedere al ministerului
este nefavorabil, introducerea unei discipline noi putându-se rezolva prin ordin al
ministrului.
Domnul deputat Szabo Odon a propus respingerea propunerii legislative și a arătat că
nu se poate modifica legea educației naționale pentru lucruri care pot fi rezolvate prin ordin
de ministru.
Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a subliniat că au mai fost două
inițiative cu același conținut care au fost respinse, în consecință a susținut respingerea
propunerii legislative.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți,
respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente:
- art. 25 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, conține deja un alineat (4), introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
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94/2014, care se referă la învățământul dual. Totodată, art. 25 din lege nu face referire la
învățământul universitar și nu prevede disciplinele obligatorii sau opționale;
- în ceea ce privește învățământul universitar, o astfel de prevedere precum cea din
inițiativă ar încălca principiul libertății academice prevăzut la art. 118 alin. (1) în lege;
- planurile-cadru şi programele şcolare, precum şi conţinutul disciplinelor studiate în
învăţământul preuniversitar se stabilesc prin ordin al Ministrului Educaţiei, făcând parte din
legislaţia subsecventă, nu prin lege. Art. 66 alin. (2) al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, prevede că În cadrul Curriculumului naţional,
ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv a celor opţionale se stabileşte prin planurilecadru, astfel încât să fie respectate atât principiul asigurării egalităţii de şanse şi al
echităţii, cât şi principiul relevanţei şi al descentralizării;
- curriculumul la decizia școlii se constituie atât din pachetele disciplinare opționale
de la nivel național, regional și local, cât și din pachetele disciplinare opționale de la nivelul
unității de învățământ. Astfel, curriculumul la decizia școlii se stabilește de consiliul de
administrație al unității de învățământ, în urma consultării elevilor și părinților, ținând cont
de resursele disponibile.
A urmat dezbaterea proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenţia
pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la
1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru
înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie
1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru
Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004. PLx. 3/2016.
Domnul secretar de stat Tudor Prisăcaru a prezentat proiectul de lege care are ca
obiect aderarea României la Convenția privind înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru
Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost revizuită la 17
ianuarie 1971, la Protocolul financiar anexat Convenției privind înființarea Organizației
Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost
modificat, și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru
Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004. A susținut aprobarea proiectului de
lege.
Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus adoptarea proiectului de lege
și a subliniat importanța acestuia.
În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât adoptarea proiectului
de lege.
A urmat dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii audiovizualului
nr.504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi educarea
publicului inclusiv sub aspect ştiinţific şi tehnologic. Plx. 806/2015.
Domnul deputat Remus Florinel Cernea, în calitate de inițiator, a prezentat și a
susținut adoptarea propunerii legislative care are ca obiect modificarea și completarea Legii
audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii
obligației pentru furnizorii de servicii audiovizuale cu acoperire națională de includere în
principala emisiune de știri a unor informații științifice și tehnologice pe durata a cel puțin
un minut.
Doamna Irina Cajal, secretar de stat în Ministerul Culturii, a susținut avizarea
favorabilă a propunerii legislative.
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Domnul secretar de stat Tudor Prisăcaru a menționat că Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice susține avizarea favorabilă.
În urma dezbaterii, cu 13 voturi pentru și 1 vot împotrivă, Comisia a hotărât emiterea
unui aviz favorabil.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Anghel Stanciu, Raluca Turcan,
Szabo Odon, Sorin Avram Iacoban, Ion Eparu, Marian Enache.
La punctul Diverse, au mai avut loc dezbateri pe marginea întâlnirii dintre Biroul
Comisiei și conducerea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Anghel Stanciu, Florica Cherecheș,
Raluca Turcan, Dragoș Gabriel Zisopol.
În ziua de joi, 11 februarie 2016 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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