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I. RAPOARTE
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2018
privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de
organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei. PLx. 386/2018. Procedură de urgență. Raport.
Iniţiator: Guvern. C.D. - Primă Cameră sesizată.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei
naţionale. Plx. 333/2018. Raport. C.D. - Primă Cameră sesizată.
II. DEZBATERE
Tema: Problematica manualelor școlare, analiza situației nefavorabile create în acest
sens, în demersurile de elaborare, evaluare și tipărire a manualelor. Invitat: doamna Maria
Mihaela NISTOR, director general, Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A.
III. AVIZE
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind
regimul străinilor în România. PLx.423/2018. Aviz. C.D. - Cameră decizională.
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele
genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora,
adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New
York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro.
PLx. 411/2018. Aviz. Termen: 07 septembrie 2018. Iniţiator: Guvern. C.D. - Primă
Cameră sesizată.
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind
prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de
risc. PLx. 436/2018. Aviz. C.D. - Cameră decizională.
4. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum şi
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din România. PLx. 437/2018.
Aviz. C.D. - Cameră decizională.
IV. DIVERSE
Joi, 13 septembrie 2018
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei

Miercuri, 12 septembrie 2018
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Szabo Odon, vicepreședintele
Comisiei.
În deschiderea ședinței, domnul vicepreședinte Szabo Odon, președintele de ședință, a
informat că Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat a hotărât desemnarea domnului
deputat Viorel Stan în funcția de secretar al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și
sport, pe locul Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat, rămas vacant ca urmare a
demisiei doamnei deputat Mihaela Huncă.
Supusă votului, propunerea a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus o inversare între punctele II și III de pe
ordinea de zi a ședinței, astfel încât dezbaterea asupra situației manualelor școlare să nu fie
afectată de presiunea timpului.
Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi modificată și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea
voturilor celor prezenți.
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate
în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. PLx. 386/2018.
Domnul secretar de stat Petru Andea a prezentat conținutul proiectului de act normativ,
precizând că acesta are rolul de a îmbunătăți modalitatea de înființare și autorizare a unităților
de învățământ preuniversitar.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a întrebat dacă sunt amendamente pe textul
ordonanței.
Doamna deputat Raluca Turcan a menționat faptul că, din punctul de vedere al
Grupului parlamentar al PNL, acest act normativ ar fi trebuit dezbătut împreună cu Ordonanța
Guvernului nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
educației, contestată la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării de reprezentanții
Forumului Democrat al Germanilor din România, deoarece cele două conțin prevederi
similare în proporție de 90%. Actul normativ emis de Guvernul României servește unele
interese politice, nefăcând, ce-i drept, un deserviciu major modului de funcționare a
învățământului preuniversitar, însă neaducând nici vreo îmbunătățire de esență acestui
domeniu, putând reprezenta, pe viitor, adevărate pericole pentru buna funcționare a sistemului.
De aceea, doamna deputat Raluca Turcan a propus fie amânarea dezbaterea pentru o dată
ulterioară, fie să se dezbată articol cu articol. A solicitat, de asemenea, o argumentație mai
detaliată din partea reprezentantului Ministerului Educației Naționale în favoarea lămuririi
rațiunilor care au stat la baza promovării acestui act normativ.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că prezentarea punctului de vedere al
ministerului de resort s-a efectuat, deja, nemaifiind necesară o nouă intervenție a domnului
secretar de stat Petru Andea. A atenționat, în același timp, asupra pericolului de a se ajunge la
adoptarea tacită a proiectului de Lege în cazul amânării dezbaterilor, întrucât Ordonanța
Guvernului nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
educației nu figurează, încă, înregistrată la Camera Deputaților, nefiind, așadar, intrată în
fluxul legislativ.
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Doamna deputat Raluca Turcan a sugerat solicitarea unei prelungirii a termenului până
la care proiectul de act normativ poate fi dezbătut.
S-a supus la vot propunerea de amânare a dezbaterilor. Cu 7 voturi pentru amânare, 11
voturi împotrivă și o abținere, propunerea de amânare a dezbaterilor a fost respinsă.
S-a supus la vot propunerea de solicitare a unei prelungirii a termenului până la care
proiectul de act normativ poate fi dezbătut. Cu 7 voturi pentru, 11 împotrivă și o abținere și
această propunere a fost respinsă.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a solicitat membrilor Comisiei să propună, dacă
consideră necesar, amendamente la textul proiectului de Lege, în caz contrar propunând
adoptarea unui raport favorabil.
Doamna deputat Raluca Turcan a contestat procedura propusă, considerând că ar trebui
ca proiectul de act normativ să fie dezbătut articol cu articol.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a apreciat propunerea ca fiind una lipsită de sens,
din moment ce nu există propuneri concrete de amendare a textului aflat în dezbatere.
Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a ținut să sublinieze faptul că, din punctul de
vedere al domniei sale, nu vede vreo problemă în ceea ce privește propunerea de dezbatere
articol cu articol a textului supus dezbaterii, în ciuda lipsei unor propuneri concrete de
amendare a acestuia.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea unui termen de 5 minute
afectat dezbaterilor asupra textului proiectului de Lege. Cu 11 voturi pentru, 6 voturi
împotrivă și o abținere, propunerea de limitare la 5 minute a timpului afectat dezbaterii
textului a fost adoptată.
Doamna deputat Raluca Turcan a contestat valabilitatea soluției adoptate, apreciind-o
ca fiind una abuzivă și derivată nu din necesități procedurale, ci din interesele politice ale
Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. A solicitat, de asemenea, explicații din partea
reprezentantului ministerului de resort asupra acelor prevederi care permit recunoașterea
valabilității diplomelor de absolvire emise de unități școlare din învățământul preuniversitar
care n-au parcurs, încă, procesul de acreditare academică în integralitatea acestuia.
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că textul aflat în dezbaterea Comisiei nu
prevede acordarea unor astfel de diplome, ci doar recunoașterea dreptului unor elevi aflați
potențial într-o astfel de situație de a-și continua parcursul academic.
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a precizat că propunerea Grupului
parlamentar PNL de a se dezbate fiecare dintre articolele textului propunerii proiectului de act
normativ se fundamenta și pe nevoia de a se stabili cu certitudine dacă Comisia își însușește
sau nu, sunt forma unor amendamente, propunerile formulate anterior de Consiliul Economic
și Social.
Doamna deputat Raluca Turcan a precizat că dorește să propună amendarea textului
inițial, motiv pentru care a formulat amendamentul aferent.
S-a supus la vot propunerea de amendare propusă de doamna deputat Raluca Turcan.
Întrunind 7 voturi favorabile și 12 voturi împotrivă, propunerea de amendare formulată de
doamna deputat Raluca Turcan a fost respinsă.
S-a supus la vot propunerea de adoptare a unui raport favorabil pentru varianta inițială
a proiectului de Lege.
Cu 12 voturi pentru și o abținere, Comisia a hotărât să înainteze plenului Camerei
Deputaților propunerea de adoptare a unui raport favorabil asupra proiectului de Lege. Grupul
parlamentar PNL a hotărât să nu voteze.
În continuarea lucrărilor ședinței, s-a trecut la dezbaterile asupra propunerii legislative
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 333/2018.
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educației
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii obligaţiei ca
unitățile de învățământ să asigure spaţii de depozitare individuale în care elevii să îşi poată
păstra materialele necesare activităţii şcolare, dar și aspecte legate de greutatea maxim admisă
a ghiozdanului unui elev - care nu ar trebui să depășească 10% din greutatea corporală a
elevului.
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul nu susține adoptarea
acestei inițiative, întrucât propunerea legislativă conține prevederi greu aplicabile.
Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a propus ca amendamente eliminarea alineatelor
1, 3 și 4, precum și modificarea alineatului 5, prin eliminarea prevederilor care fac trimitere la
alineatul 1.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus amânarea dezbaterilor pentru o
săptămână. Cu unanimitatea voturilor celor prezenți, propunerea a fost adoptată.
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte
normative privind regimul străinilor în România. PLx.423/2018.
Doamna comisar-șef Anca Marin, consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a
precizat că principalul obiectiv al propunerii legislative îl reprezintă transpunerea în legislația
națională a prevederilor Directivei (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului
privind drepturile și obligațiile cetățenilor străini aflați la studiu ori ca parte a unor
acțiuni/programe de practică sau de voluntariat pe teritoriul unui stat al Uniunii Europene. A
precizat, de asemenea, că Guvernul susține inițiativa legislativă.
Comisia, cu 19 voturi pentru și 1 abținere, a hotărât să emită aviz favorabil asupra
proiectului de lege.
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind
accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din
utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20
septembrie 2011 la New York, la Convenţia privind diversitatea biologică, semnată la 5
iunie 1992 la Rio de Janeiro. PLx. 411/2018.
Doamna Adriana Ivănuș, consilier în cadrul Ministerului Mediului, a prezentat punctul de
vedere favorabil al Guvernului.
Domnul deputat Dragoș-Gabriel Zisopol a propus elaborarea unui aviz favorabil.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil
asupra proiectului de lege.
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind
prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc.
PLx. 436/2018.
Doamna Graziela Elena Vâjială, președintele Agenției Naționale Anti-doping, a propus
ca amendament eliminarea literei j) a alineatului (1), articolul 4, punctul 7.
Supus votului, amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil
asupra proiectului de lege cu un amendament admis.
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer
medical, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerului din
România. PLx. 437/2018.
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Domnul vicepreședinte Szabo Odon a prezentat solicitarea Ministerului Sănătății de
amânare a dezbaterilor.
Cu unanimitatea voturilor celor prezenți, propunerea de amânare a dezbaterilor pentru
două săptămâni a fost adoptată.
Ultimul punct al ordinei de zi a fost dedicat dezbaterilor pe marginea situației survenite
în procesul de editare a manualelor aferente anului școlar în curs.
Doamna Maria Mihaela Nistor, director general al Societății Editura Didactică și
Pedagogică S.A., a prezentat câteva dintre realizările din anul 2018 ale societății, precum:
editarea, în timp util, a setului de manuale aferent clasei a VI-a, cu notabila excepție a
manualului de geografie; editarea și livrarea în unitățile școlare a totalul de exemplare de
manuale (însumând aproape 700 de tone de carte școlară); editarea și livrarea în timp util a
aproape întregului necesar de manuale școlare destinate școlilor cu predare în limba
minorităților naționale; elaborarea formatului digital al manualelor destinate elevilor cu
deficiențe de auz.
Doamna deputat Raluca Turcan a întrebat cum a fost posibil ca manualele editate să
conțină atâtea erori, științifice sau de tehnoredactare și în același timp nimeni să nu răspundă
pentru acest șir de erori. În consecință, a solicitat ca Societatea Editura Didactică și
Pedagogică S.A. să facă publice contractele încheiate cu Ministerul Educației Naționale în
calitate de editor unic al manualelor școlare, cu atât mai mult cu cât se pare că manualele
editate în acest an au fost mai scumpe decât cele editate în anul anterior.
Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a întrebat: în câte manuale au fost descoperite
erori; la ce sumă se ridică costurile aferente retipăririi acestora; cine va suporta aceste
cheltuieli; cine se face răspunzător pentru aceste erori; cum vor avea acces la eratele publicate
elevii din mediul rural, având în vedere că nu toate unitățile școlare din acest mediu rezidențial
au acces la o conexiune internet.
Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a întrebat: au ajuns
manualele pentru clasa I pe pupitre în prima zi a noului an școlar. Dacă da, au fost cu conținut
eronat sau au fost unele corect redactate? au fost distribuite la timp manualele de limba
română, respectiv, de matematică, aferente clasei a II-a; care este numărul personalului tehnic
angrenat în editarea fiecăruia dintre manualele de clasa a VI-a cu conținut eronat; care este
numărul total al redactorilor și al tehnoredactorilor angajați în cadrul Societății; de ce,
comparativ cu anul trecut, costurile de editare și de tipărire per manual au înregistrat o creștere
de aproximativ 66%; de ce s-au cheltuit sume importante pentru retipărirea manualelor
destinate clase a II-a, în condițiile în care programa școlară a acestei clase a rămas
neschimbată; s-a consultat Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. cu Federația
Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar atunci când a decis să renunțe
la editarea a două volume per manual, câte unul pentru fiecare semestru; la cât va crește prețul
per manual după corectarea și retipărirea manualelor cu erori; prin ce procedură a fost
selectată Regia Autonomă Monitorul Oficial S.A. drept tipografia la care a fost realizată
întreaga masă de manuale școlare și care este valoarea contractuală a procesului de tipărire a
acestora; care este contribuția Televiziunii Române la editarea manualului de istorie destinat
clasei a X-a și dacă această contribuție a implicat costuri financiare; de ce nici un manual
digital n-a fost publicat pe pagina electronică a ministerului de resort; cine va suporta
prejudiciile de imagine produse autorilor de manuale, în cazul în care se va dovedi că erorile
din manualele școlare revin exclusiv Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A.
Domnul deputat Gabriel Dragoș Zisopol, în numele Grupului parlamentar al
minorităților naționale, a mulțumit pentru buna colaborare dintre Societatea Editura Didactică
și Pedagogică S.A. și grupul parlamentar. A menționat că nu toate manualele destinate
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studiului în limbile minorităților au fost tipărite, unele dintre acestea fiind doar editate. A
întrebat dacă o parte din aceste manuale pot fi achiziționate din țările-mamă și dacă nu ar fi
mai simplu ca unele manuale să fie traduceri ale celor destinate studiului în limba română.
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a apreciat prezentarea făcută de doamna
director Maria Mihaela Nistor ca fiind una triumfalistă. A apreciat că instituțiile statului au o
dublă măsură atunci când este vorba de a analiza activitatea editorială a unității proprii,
comparativ cu editurile private.
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a menționat că, prin activitatea din 2018 a
Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., ministerul de resort pare a fi uitat scopul său
principal, acela de a asigura accesul elevilor la un învățământ de calitate. Societatea Editura
Didactică și Pedagogică S.A. și Ministerul Educației Naționale ar trebui să ia în calcul o
perioadă mai lungă pentru editarea și testarea la clasă a manualelor școlare, în conformitate cu
practicile europene în domeniu.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a întrebat dacă s-au editat și manuale alternative
sau a fost adoptată varianta manualului unic. A apreciat că, pentru prima dată în 20 de ani, au
fost editate și tipărite unele manuale în limbile minorităților naționale care, până acum, lipseau
constant din inventarul didactic al elevului.
Doamna director general Maria Mihaela Nistor a precizat că Societatea Editura
Didactică și Pedagogică S.A. a primit o serie de manuscrise conținând foarte multe greșeli din
partea autorilor de manuale, ceea ce a presupus un mare volum de muncă din partea
angajaților editurii pentru remedierea acestora. În proporție de 90% autorii manualelor din
acest an sunt aceiași care în anii precedenți au publicat manuale școlare sub egida altor edituri.
În ceea ce privește costul per manual, a precizat că în anul 2017 un manual a costat în medie
10,6 lei, față de 9,6 lei în 2018, și nu 5,5 lei. Este pentru prima dată când manualele se pot
corecta și când a fost publicată deja erata în acest sens. Costurile cu retipărirea manualelor cu
conținut științific eronat vor fi suportate de Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A.,
instituția rezervându-și dreptul de a se îndrepta ulterior, prin intermediul instanțelor judiciare,
atât împotriva autorilor culpabili, cât și împotriva Centrului Național de Evaluare și
Examinare, în vederea recuperării prejudiciului produs, cu atât mai mult cu cât autorii aflați în
culpă nu au dorit să recunoască, într-o primă etapă, erorile științifice de care se fac vinovați,
încercând să culpabilizeze exclusiv editorul. În ceea ce privește decizia tipăririi manualelor
într-un singur volum, aceasta a aparținut Ministerului Educației Naționale. Doar manualul de
geografie va fi supus procesului de retipărire. În cazul manualului de geografie autorii au
refuzat ajutorul tehnoredactorilor editurii. Doamna director general Nistor a afirmat că, în
momentul în care a preluat editura, erau angajați doar 2 redactori, acum având 4
tehnoredactori, dar și tehnoredactori colaboratori pentru majoritatea disciplinelor, 5 redactori
angajați și alți redactori colaboratori. În ceea ce privește colaborarea cu Regia Autonomă
Monitorul Oficial S.A. și cu Imprimeria Națională, acestea s-au realizat în baza prevederilor
legale în vigoare, iar cea cu Televiziunea Română a presupus accesul editurii, în mod gratuit,
la vasta arhivă a acestei instituții.
Referitor la întârzierea elaborării manualelor digitale, doamna director general Maria
Mihaela Nistor a precizat că acestea sunt, în acest an, mai mari și mai complexe, necesitând un
timp mai îndelungat pentru finalizare. Manualele în limbile minorităților naționale sunt editate
și tipărite aproape integral, excepție făcând cazurile în care bunurile de tipar s-au dat cu
întârziere, așa cum este cazul unor manuale de studiu în limbile romani și ucraineană. În ceea
ce privește manualele traduse, acestea sunt fie pe site, fie la traducător sau încă nu au primit
bun de tipar. Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. nu poate să se pronunțe asupra
oportunității achiziționării unor manuale destinate studiului în limbile minorităților naționale
din țările-mamă, întrucât o asemenea decizie cade în sarcina ministerului de resort.
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Doamna director general Maria Mihaela Nistor a apreciat că este necesară pilotarea
manualului, conform practicilor europene în domeniu, la fel cum este necesară introducerea
unui filtru de evaluare suplimentar. Doamna director general Maria Mihaela Nistor a întrebat
cum de nu s-au observat erorile de natură științifică din manualele din anii precedenți.
Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu s-a arătat surprins de numărul mic al
personalului angajat din cadrul Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A., considerând că
îndrăzneala de a-și asuma, în aceste condiții, tipărirea tuturor manualelor școlare reprezintă un
act iresponsabil și un experiment regretabil făcut pe seama sistemului național de învățământ
preuniversitar.
Doamna director general Maria Mihaela Nistor a subliniat că instituția beneficiază de
un număr suficient de colaboratori, rezultatele fiind unele remarcabile în condițiile date.
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a apreciat drept arogante și lipsite de respect
intervențiile doamnei director general și a dorit să știe cum va ajuta efectiv errata în procesul
de predare, având în vedere erorile existente în anumite manuale școlare.
Doamna director general Maria Mihaela Nistor a prezentat modul în care va fi realizată
și utilizată errata. A menționat că manuale unice există doar în cazul în care s-a primit câte un
singur manuscris, în restul cazurilor tipărindu-se și manuale alternative.
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că, printr-un program cu finanțare
europeană aflat în derulare, toate unitățile școlare vor beneficia, în cel mai scurt timp, de
conexiune la internet.
Reprezentanții editurilor particulare prezenți la dezbatere au considerat că încredințarea
tipăririi manualelor unei singure edituri este un monopol nedorit și un experiment nefast,
dăunător intereselor școlii, acțiuni care contrazic valorile fundamentale ale Constituției
României, prin încercarea de a îngrădi piața manualelor școlare structurată pe principii
concurențiale.
Doamna vicepreședinte Theodora Șotcan a remarcat faptul că editurile private au avut
15 ani la dispoziție să dovedească ceea ce pot face pentru producția de manuale școlare în
regim concurențial, dar manualele produse nu doar că aveau erori de natură științifică sau de
tehnoredactare, dar ajungeau la utilizator fie cu mare întârziere, fie deloc. Aceasta a fost, de
altfel, rațiunea care a stat la baza încredințării în acest an a tipăririi de carte școlară către
Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. În consecință, având în vedere perioada scurtă
de timp de la momentul reorganizării instituției raportată la rezultatele obținute, ar trebui să se
aștepte, în continuare, o firească progresie calitativă a activității de realizarea a manualelor
școlare destinate învățământului preuniversitar.
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că raționamentul pentru care ministerul
de resort a ales soluția unei singure edituri pentru producția de carte școlară derivă din dorința
de a nu mai lăsa realizarea principalului instrument de instruire academică la voia hazardului
și la jocul pieței libere, pentru că, așa cum s-a constatat din intervențiile reprezentanților
editurilor particulare, aceștia vorbesc, prioritar, de costuri de editare, tipărire și distribuție de
manual școlar și prea puțin sau deloc despre calitatea conținutului acestuia.
În încheierea dezbaterii, domnul vicepreședinte Szabo Odon a concluzionat că procesul
de editare și de tipărire a manualului școlar trebuie îmbunătățit, a felicitat Societatea Editura
Didactică și Pedagogică S.A. pentru realizarea a 105 titluri de carte școlară într-un interval
scurt și a recomandat să-și asume erorile și să le elimine în cel mai scurt timp posibil.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale
- Andea Petru - secretar de stat
- Corneliu Pompiliu
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Din partea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A.
- doamna Maria Mihaela Nistor - director general
Din partea Ministerul Afacerilor Interne
- Ionuț Cârdei - director
- Laurențiu Ioachim - șef serviciu
- Laura Teodor - șef serviciu
- Anca Marin - consilier
Din partea Ministerul Mediului
- Adriana Ivănuș - consilier
Din partea Agenției Naționale Anti-doping
- Graziela ElenaVâjială - președinte
Din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - Învățământ
Preuniversitar
- Eugen Ilea - vicepreședinte
Din partea Alianței pentru Modernizarea Educației
- Viorela Rădoi
Din partea Editurii INTUITEXT
- Alexandru Neagu
Din partea Editurii CD PRESS
- Costin Diaconescu
Din partea Editurii ARAMIS
- Diana Ana Munteanu
Din partea Editurii ART
- Dan Iacob.
La şedinţa Comisiei de miercuri, 12 septembrie 2018 au fost prezenţi următorii
deputați: Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Șotcan Theodora vicepreședinte, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton - înlocuit de domnul deputat
Daniel Olteanu, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae,
Huncă Mihaela, Cristina-Ionela Iurișniți, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin,
Rădulescu Alexandru, Romanescu Cristinel, Stan Viorel, Teiș Alina, Tîlvăr Angel - înlocuit
de domnul deputat Silviu Macovei, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați Gavrilă Camelia - președinte,
Cîmpeanu Sorin Mihai, Cosma Lavinia Corina, Mara Mareș și Rădulescu Dan Răzvan.
În ziua de joi, 13 septembrie 2018, 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, 13 septembrie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora vicepreședinte, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica,
Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Huncă Mihaela, Cristina-Ionela Iurișniți, Moldovan Sorin
Dan, Nicoară Romeo Florin, Romanescu Cristinel, Stan Viorel, Teiș Alina, Tîlvăr Angel,
Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Anton
Anton, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cosma Lavinia Corina, Mara Mareș, Rădulescu Alexandru și
Rădulescu Dan Răzvan.
VICEPREȘEDINTE
SZABO Odon
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