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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 07 aprilie 2015 
Nr. 4c-9/114 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele 31 martie și 02 aprilie 2015  

 
Marţi, 31 martie 2015 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 22 deputați din totalul de 27 membri ai 
Comisiei, fiind absenți 3 deputați, după cum urmează:   

- Anușca Roxana Florentina – Grupul Parlamentar al PNL 
- Ardeleanu Sanda Maria – Grupul Parlamentar al PNL 
- Berci Vasile – Grupul Parlamentar al PNL 
- Gust Băloșin Florentin – Neafiliat 
- Pană Doina Adriana – Grupul Parlamentar al PSD. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat. 
De la Ministerul Apărării Naționale  
- Sava Otilia – secretar de stat 
- Vasile Ion – șef serviciu 
- Vasile Florin - șef serviciu 
- Eleonora Licsandru – consilier. 
De la Ministerul Afacerilor Interne 
- Tohăneanu Bogdan – secretar de stat. 
De la Serviciul Român de Informații 
- Coralia Panaite – director 
- Veronica Panaite - șef serviciu. 
De la Ministerul Afacerilor Externe  
- Pietro Pavoni – ministru consilier. 
Inițiatori 
- Senator Donțu Ovidiu Liviu – Plx 68/2015 și Plx 69/2015 
- Senator Popa Constantin – Plx 170/2015. 

  
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Marţi, 31 martie 2015 
I. RAPOARTE 

dorina.stan
Original
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1. Propunere legislativă pentru completarea articolului 68 al Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 68/2015. Raport. Termen: 25 martie 2015. C.D. – Primă Cameră 
sesizată. 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 
69/2015. Raport. Termen: 25 martie 2015. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

3. Propunere legislativă privind siguranţa în unităţile de învățământ. Plx. 258/2015. 
Raport. Termen: 2 aprilie 2015.  

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2014 privind 
finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de ordine publică şi securitate 
naţională. Plx. 121/2015. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. Termen: 17 martie 2015. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 

5. Proiect de Lege privind declararea zilei de început de an școlar - Zi liberă pentru 
părinți. PLx. 170/2014. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 
Termen: 22 aprilie 2014. C.D. – Cameră decizională.  

II. AVIZ 
6. Propunere legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Românești în 

străinătate. Plx. 301/2015. Aviz. Termen: 31 martie 2015.  
III. DIVERSE 

Joi, 02 aprilie 2015 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae 
Diaconu, președintele Comisiei.  

Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea articolului 68 al 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 68/2015. 
Domnul senator Ovidiu Liviu Donțu, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea 

legislativă are ca obiect modificarea articolului 68 alin.(2) şi (3) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii în 
trunchiul comun al planurilor de învățământ a disciplinei Alimentație sănătoasă.   

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că punctul de vedere al 
Ministerul Educației și Cercetării Științifice este negativ. A subliniat faptul că, în acest 
moment, planurile cadru sunt foarte încărcate, iar introducerea unei noi discipline nu este 
posibilă. 

Domnul deputat Petru Andea a subliniat un impediment important care se desprinde 
din textul propunerii legislative și anume cine va preda această nouă disciplină, deoarece nu 
sunt cadre didactice calificate în acest sens, iar dacă vor preda cadre didactice necalificate, 
scopul inițiativei nu mai este atins.  

Domnul deputat Szabo Odon a precizat că există dezbateri pe plan local privitoare la 
viața sănătoasă nu doar la alimentația sănătoasă. Consideră că este bună o astfel de idee  și 
recomandă revederea inițiativei legislative împreună cu Ministerul Educației și cu 
Ministerul Sănătății. A propus respingerea inițiativei legislative. 

Domnul deputat Victor Cristea a fost de părere că, dacă există voință, această nouă 
disciplină poate fi introdusă pe lângă disciplinele deja existente. 

Domnul deputat Radu Zlati a spus că intenția este bună, dar nu va susține aprobarea 
inițiativei legislative. 
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În urma dezbaterii, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a supus votului 
propunerea de respingere. Astfel, cu 11 voturi pentru respingere, 2 voturi împotriva 
respingerii și 2 abțineri, Comisia a propus respingerea propunerii legislative din 
următoarele considerente:  
 -  în unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar din România se predă o 
disciplină opţională în cadrul programului Educaţia pentru sănătate. De asemenea, ore de 
studii care să conţină elemente de educaţie pentru sănătate sunt cuprinse şi în alte discipline 
de studiu. În consecinţă, propunerea legislativă ar constitui o suprareglementare în domeniu; 
 - în momentul de față nu există personal didactic calificat care să poată preda o astfel 
de disciplină;  

- prevederile acestei inițiative vizează conținutul Planurilor Cadru de învățământ care 
se aprobă prin ordin de ministru și nu fac obiectul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

 
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011. Plx. 69/2015. 
Domnul senator Ovidiu Liviu Donțu, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea 

legislativă are ca obiect modificarea art.257 şi 258 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a alegerilor directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de 
învăţământ preuniversitar.  

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că punctul de vedere al 
Ministerul Educației și Cercetării Științifice este negativ. 

Domnul deputat Szabo Odon a precizat că, în această formă a textului, nu susține 
propunerea legislativă și în consecință a propus respingerea acesteia.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 15 voturi pentru respingere și 1 vot 
împotriva respingerii, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 
 - conform concepției de ansamblu, prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc că funcţia de director şi de director 
adjunct se ocupă prin concurs public, organizat conform unei metodologii proprii, la acest 
concurs putându-se înscrie cadrele didactice care doresc și îndeplinesc condițiile stabilite de 
lege. Alegerea persoanelor care ar ocupa aceste funcții de către membrii corpului profesoral 
ar îngrădi drepturile de ocupare liberă a posturilor respective, atât timp cât nu se organizează 
un concurs. Textul inițiativei nu cuprinde o serie de elemente de bază, având în vedere că nu 
prevede modul de desfășurare a alegerilor, condițiile explicite ce trebuie îndeplinite pentru 
depunerea candidaturii, termenul de depunere a candidaturilor, modul de soluționare a 
eventualelor contestații, la propunerea cui este eliberat din funcție directorul unității de 
învățământ  etc.; 
 -  consiliul de administrație este un organ colectiv de conducere și, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, nu poate emite decizii; 
 - consiliul local nu are ca atribuție și nici abilitatea de a se putea pronunța în ceea ce 
privește modelul-cadru al unui contract de management. Această atribuție este în 
competența inspectoratului școlar. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Adriana Doina Pană, Radu Zlati, 
Petru Andea. 

 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind siguranţa în 

unităţile de învățământ. Plx. 258/2015.  
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Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a informat membrii Comisiei că 
inițiatorii au solicitat amânarea dezbaterii. 

Comisia a hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenți, amânarea dezbaterii 
propunerii legislative, având în vedere că suntem Cameră decizională. 

 
A urmat dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de ordine publică 
şi securitate naţională. Plx. 121/2015.  

Doamna Otilia Sava, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale, a 
prezentat proiectul de lege, care are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului normativ, 
în condiții ce nu presupun creșteri ale cheltuielilor bugetare, pentru: stabilirea sistemului de 
finanțare a instituțiilor de învățământ superior militar; stabilirea caracterului specific al 
instituțiilor de învățământ superior militar, ce impune detalierea surselor de venituri ale 
acestora și a sumelor alocate de la bugetul de stat necesare finanțării activităților de 
învățământ și a activităților militare; realizarea principiului autonomiei universitare în 
utilizarea veniturilor proprii de către instituțiilor de învățământ superior militar, de 
informații, de ordine publică și de securitate națională în acord cu Legea educație naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; reglementarea modului de finanțare a 
cheltuielilor cu specific militar efectuate de instituțiile de învățământ superior, din sume 
alocate de la bugetul de stat; posibilitatea accesării directe de fonduri externe 
nerambursabile și degrevarea bugetului statului de cheltuielile care pot fi astfel finanțate. A 
susținut aprobarea proiectului de lege cu amendamentul aprobat la Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională.  

Doamna Coralia Panaite, director S.R.I., a precizat că și Serviciul Român de 
Informații susține aprobarea proiectului de lege cu amendamentul aprobat la Comisia pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională.  

Domnul Bogdan Tohăneanu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, de 
asemenea a susținut aprobarea proiectului de lege cu amendamentul aprobat la Comisia 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu 17 voturi pentru și 1 vot împotrivă, a  hotărât 
adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Petru Andea, Radu Zlati, Szabo 
Odon, Sorin Avram Iacoban, Alexandru Ștefan Băișanu, Ovidiu-Ioan Dumitru. 
 

Lucrările au continuat cu proiectul de Lege privind declararea zilei de început de an 
școlar - Zi liberă pentru părinți. PLx. 170/2014. 

Domnul senator Constantin Popa, în calitate de inițiator, a prezentat proiectul de lege 
care are ca obiect de reglementare declararea ca zi liberă pentru părinți a primei zile a anului 
școlar.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, amânarea dezbaterii, cu 15 voturi pentru și 
un vot împotrivă. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Florica Cherecheș, Szabo Odon, 
Sorin Avram Iacoban, Radu Zlati, Ștefan Alexandru Băișanu, Petru Andea, Ovidiu-Ioan 
Dumitru, Cornel-Cristian Resmeriță. 

 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind instituirea 

Centrelor Comunitare Românești în străinătate. Plx. 301/2015. 
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Domnul deputat Mihai Deaconu, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea 
legislativă care are ca obiect de reglementare, stabilirea cadrului legal pentru înființarea 
unor Centre Comunitare Românești în străinătate, în scopul promovării culturii, istoriei, 
tradițiilor românești, precum și în scopul păstrării identității lingvistice și întăririi coeziunii 
în comunitățile de români din afara granițelor țării. 

Domnul Pietro Pavoni, ministru consilier în Ministerul Afacerilor Externe, a precizat 
că ministerul nu susține propunerea legislativă, deoarece aceasta se suprapune pe Legea 
nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. De asemenea, a arătat că 
efortul financiar este imposibil de suportat din bugetul Ministerului Afacerilor Externe. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Ovidiu-Ioan Dumitru, 
Victor Cristea, Florica Cherecheș, Alexandru Ștefan Băișanu, Anghel Stanciu, Marian 
Enache, Szabo Odon, Dragoș Gabriel Zisopol. 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a constat lipsa de cvorum și în 
consecință a suspendat lucrările ședinței.  

 
 

În ziua de joi, 02 aprilie 2015, 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 


