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La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 22 deputați, din totalul de 26 de
membri ai Comisiei, fiind absenți 4 deputați, după cum urmează:
- domnul deputat Vasile Cîtea - înlocuit de domnul deputat Constantin-Cătălin Zamfira,
Grupul parlamentar al PSD
- domnul deputat Angel Tîlvăr - înlocuit de doamna deputat Alina Elena Tănăsescu,
Grupul parlamentar al PSD
- domnul deputat Anton Anton - Grupul parlamentar al ALDE
- domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu - Neafiliat.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale
- Petru Andea - secretar de stat
Din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale
- Alexandru Pugna - secretar de stat
- Cornel Frimu - consilier.
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:
Marți, 12 iunie 2018
I. RAPORT
1. Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic
Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice. Plx. 343/2018. Raport comun cu Comisia juridică, de
disciplină și imunități și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. C.D. –
Cameră decizională.
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011. Plx. 169/2018. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată. Amânare 2 săptămâni.
II. AVIZE
1. Proiect de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene. PLx. 355/2018. Aviz. C.D. –
Cameră decizională.
2. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Centenarului Marii Uniri. PLx.
358/2018. Aviz. C.D. – Cameră decizională.
III. DIVERSE
Miercuri, 13 iunie 2018 și joi, 14 iunie 2018

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Ședința a fost condusă de doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei
pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților.
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor
prezenți.
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea
Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice (Plx. 343/2018). Raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea şi funcţionarea
Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice, ce urmează să funcţioneze în cadrul
Bibliotecii Naţionale a României, în vederea asigurării accesului liber la cunoaşterea
ştiinţifică, precum şi pentru evitarea cazurilor de fraudă în domeniul cercetării. Depozitul ar
urma să reprezinte un fond naţional, în format electronic, al lucrărilor ştiinţifice realizate în
unităţile de învăţământ superior, institutele şi centrele de cercetare finanţate din fonduri
publice, precum şi al celor realizate în cadrul proiectelor de cercetare finanţate parţial sau în
întregime din fonduri publice.
Domnul secretar de stat Petru Andea a afirmat că Ministerul nu susține propunerea
legislativă. Lucrările de licență și masterat se susțin în cadrul instituțiilor de învățământ
superior acreditate, iar lucrările de doctorat se susțin în cadrul Instituțiilor Organizatoare de
Studii Universitare de Doctorat (IOSUD). Prin urmare, se transmit spre depozitare de către
instituțiile de învățământ superior în cadrul cărora au fost susținute. Atâta timp cât instituțiile
de învățământ superior au deja obligația de a transmite spre depozitare lucrările susținute, nu
se justifică interconectarea celor două baze de date. Transmiterea spre depozitare a lucrărilor
de doctorat trebuie să se facă după acordarea titlului de doctor prin ordin al ministrului, ținând
cont de faptul că după susținerea publică în cadrul IOSUD, CNATDCU are termene stabilite
pentru derularea procedurii de evaluare în vederea validării sau invalidării tezei de doctorat.
Trebuie să se țină cont de faptul că există și situații de teze invalidate.
Domnul secretar Robert Nicolae Turcescu a semnalat faptul că inițiativa legislativă este
similară celei pe care a elaborat-o și inițiat-o cu un an în urmă, respinsă la acel moment de
Plenul Camerei Deputaților. Chiar dacă textul propunerii legislative nu respectă tehnica
legislativă, problema plagiatelor există în continuare. Din acest motiv, a întrebat care este
strategia Ministerului Educației Naționale de blocare a acestui fenomen.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă și-a exprimat speranța că ministerul de
resort are în vedere o asemenea strategie, chiar dacă nu a reușit, încă, implementarea acesteia.
Domnul secretar de stat Petru Andea a subliniat faptul că o teză de doctorat trece prin o
serie de filtre, ea fiind analizată de mai multe structuri abilitate în acest sens până la momentul
în care este validată din punct de vedere al conținutului științific. De altfel, titlul de doctor îl
acordă ministrul de resort, însă diploma care-l însoțește este eliberată de universitatea care
gestionează școala doctorală în cauză, fiecare deținător al unui astfel de titlu academic fiind,
prin urmare, doctor al universității unde a urmat școala doctorală.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a evidențiat faptul că propunerea legislativă nu are
în vedere doar tezele de doctorat, ci toate lucrările cu caracter științific, ceea ce face
imposibilă gestionarea acestora de către Biblioteca Națională. În consecință, a propus
întocmirea unui raport de respingere.
În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 13 voturi pentru respingere, 6 voturi
împotrivă și 1 abținere, respingerea propunerii legislative.
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Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 169/2018).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii educației
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii obligaţiei
Ministerului Educaţiei Naţionale de a da publicităţii şi prezenta, anual, Parlamentului raportul
privind starea învăţământului preuniversitar în România, până la data de 15 septembrie,
împreună cu direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, precum şi
de a publica anual un raport privind starea învăţământului superior, până la data de 1
octombrie, împreună cu direcţiile şi priorităţile de dezvoltare ale învăţământului superior.
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că ministerul susține adoptarea
propunerii legislative, cu câteva amendamente referitoare la modificarea termenelor.
Domnul deputat Szabo Odon, inițiator, a precizat că susține amendamentele
Ministerului Educației Naționale, inclusiv propunerea de modificare a amendamentelor
depuse la Comisie, de modificare a art. 63 alin. (2).
Dezbaterile și amendamentele formulate au completat inițiativa cu următoarele aspecte:
precizarea unui termen de 3 luni de la sfârșitul anului școlar și, respectiv, al anului universitar
pentru elaborarea și predarea celor două rapoarte referitoare la starea învățământului
preuniversitar și a învățământului universitar; adoptarea unor condiții în care se organizează
și funcționează formațiuni de studiu pentru forma de învățământ în limba maternă a unei
minorități naționale sau lingvistice.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 13 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 1
abținere, adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise.
S-a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene
(PLx. 355/2018).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 9 februarie ca
sărbătoare a limbii elene. Ziua de 9 februarie este ziua comemorării poetului naţional grec
Dionysios Solomos şi a fost declarată Ziua mondială a limbii elene.
Domnul deputat Gabriel Dragoș Zisopol, inițiator, a prezentat membrilor Comisiei
motivele pentru care a elaborat această inițiativă.
Domnul secretar de stat Alexandru Pugna a menționat că Ministerul Culturii și
Identității Naționale susține adoptarea acestei inițiative.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil
asupra proiectului de lege menţionat.
Ședința a continuat cu propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului
Centenarului Marii Uniri (PLx. 358/2018).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea, în Bucureşti, a
Muzeului Centenarului Marii Uniri, instituţie publică de importanţă naţională, cu personalitate
juridică, în subordinea Ministerului Culturii si Identităţii Naţionale. Potrivit proiectului, scopul
principal al Muzeului este documentarea, cercetarea istorică şi expunerea către public, prin
conferinţe şi expoziţii, a evenimentelor care au dus la Marea Unire de la 1918.
Domnul Alexandru Pugna, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și Identității
Naționale, a evidențiat faptul că propunerea legislativă nu corespunde prevederilor legale în
vigoare privind înființarea și gestionarea spațiilor cu destinație muzeală, drept urmare
Guvernul nu o poate susține.
Doamna deputat Raluca Turcan s-a arătat nemulțumită de poziția ministerului de resort,
considerând că acesta nu dorește să se implice în gestionare unui asemenea proiect,
complăcându-se doar în administrarea unor proiecte de mică anvergură, prea puțin compatibile
3

cu amplitudinea evenimentului pe care România îl serbează în acest an. A propus adoptarea
unui aviz favorabil.
Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan, inițiator, și-a manifestat nemulțumirea față de
poziția Guvernului față de această propunere legislativă, considerând că un astfel de demers ar
trebui susținut de toată clasa politică, fiind dincolo de orice dispută politică. A întrebat de ce
legea care instituie organizarea Muzeului Constantin Brâncuși nu au fost pusă încă în aplicare.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a apreciat că o astfel de inițiativă
legislativă, binevenită, de altfel, prin conținut și intenție, ar fi trebuit să fie înaintată în urmă cu
cel puțin un an pentru a putea fi implementată și să fie proiectată astfel încât să reziste
timpului, fără să se constituie doar într-o existență pur efemeră, conjuncturală, suprapusă cu
perioada în care se serbează evenimentul. De asemenea, a recomandat Ministerului Culturii și
Identității naționale o eficientizare a activității de comunicare publică a realizărilor în
domeniul pregătirii acestui important eveniment național, întrucât activități de valoare și
interesante nu sunt suficient mediatizate.
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a propus susținerea inițiativei legislative,
lăsând la aprecierea comisiilor sesizate în fond decizia finală asupra acesteia.
Domnul deputat Gabriel Dragoș Zisopol a informat că Grupul parlamentar al
Minorităților Naționale analizează posibilitatea inițierii unui proiect de muzeu virtual,
considerând această soluție ca fiind una mult mai fezabilă și mai adecvată evenimentului.
Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a anunțat că Grupului parlamentar USR
susținere inițiativa legislativă.
Domnul secretar de stat Alexandru Pugna a precizat faptul că nu s-a realizat un muzeu
Constantin Brâncuși pentru că actul normativ de înființare se plasează în contradicție cu
prevederile legale în vigoare. Tocmai asemenea inițiative, care nu respectă complet
prevederile legale din domeniu generează probleme, disfuncții, situații similare cu inițiativa în
discuție.
De asemenea, a amintit faptul că există un muzeu al Unirii la Alba Iulia și că s-ar crea
un paralelism nepotrivit, golind de conținut muzeul existent.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a atenționat că propunerea legislativă nu
îndeplinește rigorile prevăzute de lege pentru înființarea unui muzeu și nici nu corespunde
normelor de tehnică legislativă. În concluzie, a anunțat că Grupul parlamentar al UDMR se va
abține de la vot.
Doamna deputat Raluca Turcan și-a retras propunerea de adoptare a unui aviz favorabil
și a solicitat amânarea dezbaterilor și depunerea de către inițiatori a unor amendamente.
Supuse votului, atât propunerea de amânare a dezbaterilor, cât și cea de respingere a
inițiativei legislative nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei soluții
finale clare. În aceste condiții, Comisia a decis reluarea dezbaterilor la o dată care urmează a fi
stabilită ulterior, evaluând și eventualele amendamente sau clarificări juridice.
În zilele de miercuri, 13 iunie și joi, 14 iunie 2018, lucrările Comisiei au avut pe
ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a
Comisiei.
PREŞEDINTE
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ
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