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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 20, 21 și 22 noiembrie 2018
Marți, 20 noiembrie 2018
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:
Marți, 20 noiembrie 2018
I. RAPOARTE
1. Legea manualului şcolar, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei
Curții Constituționale nr. 537 din 18 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 679 din 6 august 2018. PLx. 86/2018. Raport comun cu Comisia juridică, de
disciplină și imunități. C.D. - Cameră decizională.
2. Proiect de Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. PLx. 493/2018. Raport comun cu
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia
juridică, de disciplină și imunități. C.D. – Cameră decizională.
II. AVIZE
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general. Plx. 669/2018. Aviz. C.D. - Cameră decizională.
2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe. PLx. 686/2018. Procedură de urgență. Aviz. C.D. – Cameră
decizională.
III. DIVERSE
Miercuri, 21 noiembrie și joi, 22 noiembrie 2018
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Szabo Odon, vicepreședintele
Comisiei.
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor
prezenți.
Lucrările ședinței au debutat cu dezbaterea Legii manualului şcolar, aflată în procedură
de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 537 din 18 iulie 2018,
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publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 6 august 2018 (PLx.
86/2018).
Legea are ca obiect de reglementare regimul manualului școlar de bază în învățământul
preuniversitar, ca bun de interes public.
Doamna Lucia Sârbușcă, director în cadrul Ministerului Educației Naționale, a precizat
că prin decizia Curții Constituționale s-a stabilit că Legea manualului școlar încalcă principiul
bicameralismului, fiind adoptată în regim de lege organică, cu toate că aspectele reglementate
sunt de nivelul unei legi ordinare. Curtea Constituțională a constatat că, deși legea supusă
controlului de constituționalitate este o lege cu caracter ordinar, deoarece are ca obiect de
reglementare un element conex învățământului preuniversitar, și anume instrumentul de lucru
al elevului, și nu organizarea generală a învățământului, a fost adoptată cu majoritate cerută
pentru o lege organică, încălcând procedura constituțională de adoptare a legilor ordinare.
Astfel, prin nerespectarea procedurii de vot, legiuitorul a adăugat domeniului organic noi
materii de reglementare. Totodată, calificarea eronată a legii a determinat inversarea rolului
celor două Camere ale Parlamentului, iar potrivit art. 75 din Constituția României, republicată,
Camera Deputaților ar fi trebuit să fie Camera decizională. Referitor la obiectul de
reglementare al Legii, Curtea observă că Legea fundamentală nu cuprinde dispoziţii exprese şi
nici nu impune reglementarea regimului juridic al manualului şcolar prin norme de natura legii
organice. Conţinutul normativ al legii vizează definirea unor noţiuni, precum manual şcolar,
manual şcolar de bază, manual Braille, bun de interes public etc., principiile pe care se
fundamentează regimul manualului şcolar, procedura de evaluare a manualelor şcolare,
condiţiile în care sunt elaborate/reeditate manualele, precum şi competenţa Ministerului
Educaţiei Naţionale de a adopta normele metodologice de aplicare a legii.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un raport de adoptare a Legii de
respingere a Legii manualului școlar.
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat
Legea de respingere a Legii manualului școlar.
În continuare s-a dezbătut proiectul de Lege privind completarea art.III din Legea
nr.72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei
alimentare (PLx. 493/2018).
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că proiectul de lege are ca obiect de
reglementare completarea articolului III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.45/2009, în sensul ca, prin derogare de la prevederile generale aplicabile
în materie, reorganizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare care fac obiectul prevederilor Legii
nr.45/2009 să nu fie condiţionată de existenta cărţilor funciare, inclusiv în situaţia
modificărilor inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în
conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică. În prezent,
această reorganizare se face prin hotărâre a Guvernului.
Domnul prof. univ. dr. ing. Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole
și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești”, a propus un amendament de completare a art. III din
Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009, pentru unitatea de
reglementare a hotărârilor de guvern elaborare în sensul restructurării unităților de cercetaredezvoltare, având în vedere că cele pentru 39 deja adoptate nu a fost necesară existența
cadastrului și a cărții funciare. Astfel, se propune introducerea unui nou alineat, alin. (11), cu
următorul cuprins: ”Reorganizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzuta la alin. (1) nu
este condiţionată de existenţa cărţilor funciare, inclusiv în cazul modificărilor inventarului
centralizat al bunurilor domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile Legii
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nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare, până la finalizarea lucrărilor de înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte
funciară a bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea unităţilor
de cercetare-dezvoltare."
Supus votului, amendamentul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 2
abțineri.
Comisia, cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 2 abțineri, a hotărât să emită un
raport de adoptare cu un amendament admis asupra proiectului de lege.
Şedinţa a continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea
Legii nr.350 din 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general. (Plx. 669/2018)
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.350/2005,
astfel încât principiul neretroactivităţii să nu opereze în cazul programelor derulate de
structurile sportive potrivit calendarului competiţional, iar plata cheltuielilor eligibile să se
efectueze în măsura în care acestea au fost contractate şi plătite pentru achiziţia de bunuri sau
servicii aferente strict programului respective.
Domnul secretar de stat Cosmin Butuza a precizat că Ministerului Tineretului și
Sportului nu susține adoptarea acestei propuneri legislative în forma prezentată, pentru că
veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioadă de un an care
corespunde exercițiului financiar bugetar respectiv.
În urma dezbaterilor, domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus elaborarea unui aviz
negativ.
Comisia, cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 3 abțineri, a hotărât să emită un aviz
negativ asupra propunerii legislative.
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (PLx. 686/2018).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.8/1996, din perspectiva necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele
europene şi transpunerea Directivei (UE) nr. 2017/1564 a Parlamentului European şi a
Consiliului din 13 septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere şi ale
altor obiecte ale protecţiei prin drept de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor
nevăzătoare, cu deficient de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate şi de
modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de
autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE), seria L, nr.242 din data de 20 septembrie 2017.
Domnul secretar de stat Ion Ardeal Ieremia a precizat că Ministerul Culturii și
Identității Naționale susține acest proiect de lege. Prin adoptarea proiectului de act normativ se
urmărește facilitarea accesului la operele publicate ale persoanelor nevăzătoare, cu deficiență
de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Scopul proiectului de act
normative este acela de a îmbunătății schimburile transfrontaliere ale anumitor opere și a altor
obiecte protejate de dreptul de autor în format accesibile pentru persoanele beneficiare.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus un aviz favorabil cu privire la acest
proiect de lege.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a emis un aviz favorabil.
Ședința a continuat cu punctul III - DIVERSE, fiind luată în discuție situația elevilor
din cauza programei școlare, considerate a fi prea încărcate.
Din partea părinților, ca invitați, au participat domnii Horațiu Agafiței și Costin
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Enescu. Aceștia au precizat faptul că elevii de școală gimnazială nu reușesc să facă față
volumului mare de teme și programei școlare foarte stufoase. Din cauza volumului mare de
materie care trebuie asimilată, elevii nu au timp de nici o altă activitate. Totodată, elevii au
probleme grave de comportament, iar părinții au ajuns în situația de a consulta psihologi
pentru a reușii să înțeleagă ce se întâmplă cu proprii copii.
Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a precizat faptul că pe data de 1 noiembrie
Plenul Camerei Deputaților a votat o lege privind obligativitatea dulapurilor pentru elevi în
școli, arătând că primii pași au fost făcuți pentru rezolvarea acestor probleme.
Doamna vicepreședinte Theodora Șotcan a apreciat demersul părinților și a considerat
că rezolvarea acestei probleme este o discuție între părinți și diriginte. A precizat că mai există
o categorie de părinți care doresc o pregătire mai bună a copiilor, depășind programa din
manualul școlar, considerând că ar fi fost benefică o discuție și cu această categorie de părinți.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale
- Lucian Sârbușcă - director
Din partea Ministerului Finanţelor Publice
- Marius Răduț - expert
Din partea Ministerului Tineretului și Sportului
- Cosmin Butuza - secretar de stat
Din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale
- Ion Ardeal Eremia - secretar de stat
- Cornel Frimu - consilier
Din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești
- Tabără Valeriu - președinte
- Ileana Popescu - consilier juridic.
La şedinţa Comisiei de marți, 20 noiembrie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, înlocuită de doamna deputat Șarapatin Elvira, Szabo Odon vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert
Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan - înlocuit de domnul deputat Farago Petru, Boboc
Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Cristina-Ionela Iurișniți - înlocuită de
domnul deputat Rodeanu Bogdan, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Dan Răzvan - înlocuit de
domnul deputat Lupescu Dumitru, Rădulescu Alexandru, Romanescu Cristinel, Teiș Alina,
Tîlvăr Angel - înlocuit de domnul deputat Nicolae Andrei, Todor Adrian, Turcan Raluca,
Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Cherecheș Florica - vicepreședinte,
Anton Anton, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cosma Lavinia Corina, Mara Mareș.
În zilele de miercuri, 21 octombrie și joi, 22 octombrie 2018 lucrările Comisiei au
avut pe odinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
La şedinţa Comisiei de miercuri, 21 noiembrie 2018 au fost prezenţi următorii
deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Stan Viorel secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica,
Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu
Alexandru, Romanescu Cristinel, Teiș Alina, Tîlvăr Angel, Todor Adrian, Turcan Raluca,
Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.
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La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Gavrilă Camelia - președinte,
Cherecheș Florica - vicepreședinte, Anton Anton, Cosma Lavinia Corina, Cristina-Ionela
Iurișniți, Mareș Mara, Rădulescu Dan Răzvan.
La şedinţa Comisiei de joi, 22 noiembrie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan,
Boboc Tudorița-Rodica, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Moldovan
Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Romanescu Cristinel, Teiș Alina, Tîlvăr Angel, Todor
Adrian, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Anton
Anton, Cosma Lavinia Corina, Cristina-Ionela Iurișniți, Mareș Mara, Rădulescu Dan Răzvan.
VICEPREŞEDINTE
SZABO Odon
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