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SINTEZA 
şedinţei Comisiei din ziua de miercuri, 20 decembrie 2017 

 
 Ordinea de zi a ședințelor Comisiei a fost următoarea: 

Miercuri, 20 decembrie 2017 
I. Programul Comisiei pe perioada vacanței parlamentare din luna ianuarie 2018 

                                                                II. RAPORT  
Propunere legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu 

Mureş. Plx. 464/2017. Procedură de urgență. Raport. Termen: 07 decembrie 2017. C.D. – 
Primă Cameră sesizată. Solicitare raport conform Ordine de zi Plen Camera Deputaților. 
Propunerea legislativă a fost inclusă pe Ordinea de zi a Plenului, sub rezerva primirii raportului, 
începând cu şedinţele Camerei Deputaţilor din zilele de 27 şi 29 noiembrie 2017, urmând 4 şi 6 
decembrie 2017, 11 decembrie 2017, 13 decembrie 2017, 19 - 22 decembrie 2017. Propunerea 
legislativă a fost amânată în ședințele Comisiei din 28 noiembrie și 05 decembrie 2017 pentru 
analiză și primire Punct de vedere al Ministerului Educației Naționale/Guvernului.  

III. DIVERSE 
 

 Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei, care a prezentat ordinea de zi.  
          Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
 Dezbaterile au început cu propunerea programului de lucru al Comisiei pentru perioada 
vacanței parlamentare, în sensul în care ziua de 26 ianuarie 2018 să fie alocată studiului 
individual asupra propunerilor de acte normative aflate în portofoliul Comisiei, urmând ca zilele 
de 29, 30 și 31 ianuarie 2018 să fie alocate ședințelor Comisiei. Tematica pentru aceste ședințe 
va include proiecte de lege și propuneri legislative aflate în portofoliul Comisiei, printre care 
cele trei referitoare la cercetare și dezvoltare științifică.  
 S-a supus la vot propunerea de program. Cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
programul a fost adoptat. 
 
 Domnul deputat Florin Roman a solicitat să fie comunicat numărul exact al deputaților 
prezenți și cu drept de vot la ședința Comisiei. 
 S-a precizat că, la acel moment al ședinței, numărul deputaților prezenți și cu drept de vot 
este de 22. 
 Domnul deputat Florin Roman a solicitat o scurtă pauză pentru consultări între deputații 
reprezentanți ai grupurilor parlamentare PNL, PMP și USR. În urma consultărilor, reprezentanții 
celor trei grupuri parlamentare au anunțat că vor participa în continuare la lucrările ședinței 
Comisiei. 
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 Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru 
înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş (Plx. 464/2017).  
 Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a amintit faptul că 
termenul pentru depunerea raportului asupra propunerii legislative a fost stabilit de Biroul 
Permanent pentru data de 07 decembrie 2017 și că pe marginea acesteia au existat, deja, două 
dezbateri generale anterioare, amânarea datorându-se și lipsei unui punct de vedere formulat de 
Ministerul Educației Naționale și de Guvern. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon, inițiator, a reiterat faptul că propunerea legislativă 
răspunde unei necesități locale legate de învățământul confesional, acesta fiind un drept 
constituțional al elevilor care aparțin acestei confesiuni, de a avea o unitate școlară în care să 
studieze, iar  rezolvarea prin intermediul unei legi speciale este, în acest moment, unica soluție 
de reglementare a situației create.  
 Domnul secretar de stat Petru Andea a prezentat punctul de vedere favorabil cu observații 
și propuneri al Ministerului Educației Naționale, precizând că ministerul susține adoptarea 
inițiativei cu condiția stipulării exprese a unei derogări de la art. 61 alin. (2) al Legii educației 
naționale nr.1/2011, referitor la modul de înființare al unei unități de învățământ preuniversitar, 
deoarece actul normativ care permite înființarea unei unități școlare prin intermediul unei legi nu 
a fost promulgat încă. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că inițiatorii au inclus, printr-un 
amendament, solicitarea expresă cuprinsă în punctul de vedere formulat de Ministerul Educației 
Naționale. 
 Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a apreciat că modalitatea 
în care se încearcă înființarea Liceului Romano-Catolic din Târgu-Mureș este un precedent 
extrem de periculos. Această inițiativă nici măcar nu ar trebui să fie pe ordinea de zi a Comisiei. 
Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a considerat că dezbaterea în sine este doar un „troc 
politic” între Uniunea Democrată a Maghiarilor din România și celelalte componente ale arcului 
guvernamental. Până și ministerul de resort a fost pus în încurcătură de această inițiativă 
legislativă și a încercat să se eschiveze cu eleganță, propunând o derogare de la prevederile 
legislației în vigoare. Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a considerat că derogările de la 
litera legii nu sunt admisibile atunci când sunt fundamentate pe interese și trocuri politice. A 
amintit, de asemenea, faptul că propunerea legislativă a primit un aviz nefavorabil din partea 
Consiliului Economic și Social și a apreciat că adoptarea acesteia ar crea tensiuni nejustificate la 
Târgu Mureș. A considerat că nu există nici o urgență pentru adoptarea unui asemenea act 
normativ, întrucât este abia la mijlocul anului școlar. Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a 
precizat că sunt proiecte de lege care stau în portofoliul Comisiei încă din anul 2011, în timp ce 
Comisia alege să dezbată, în procedură de urgență, o propunere legislativă din 2017 care nu 
reprezintă altceva decât o dorință a deputaților UDMR. Dorința este de înțeles, deoarece toți 
elevii au dreptul la învățătură, însă nu în condițiile pe care le presupune propunerea de act 
normativ. Pentru a lămuri mai bine situația pe care această inițiativă parlamentară o generează la 
Târgu-Mureș, domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a decis să se retragă de la lucrările 
ședinței și să propună drept înlocuitor pe domnul deputat Marius Pașcan care, fiind chiar locuitor 
al municipiului în cauză, cunoaște mult mai bine această situație. 
 Doamna președinte Camelia Gavrilă i-a amintit domnului deputat Robert Nicolae 
Turcescu faptul că la începutul fiecărui an calendaristic se aprobă rețeaua școlară de către 
autoritățile locale, cu avizul inspectoratelor școlare, se stabilesc apoi planurile de școlarizare, 
alocarea de locuri/clase pentru unitățile de învățământ, ținând cont de filiere, profiluri, 
specializări. De asemenea, se construiesc și se adoptă bugetele administrației publice locale, iar 
înființarea unei noi unități de învățământ trebuie să beneficieze de alocație bugetară. În ceea ce 
privește programul de lucru al comisiilor permanente, multe dintre acestea au avut ședințe care 
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s-au desfășurat în această săptămână, încercând astfel să recupereze unele restanțe înregistrate 
de-a lungul acestui an. 
 Domnul deputat Marius Pașcan a precizat faptul că, în cazul adoptării propunerii 
legislative cu amendamentul care face referire la derogarea de la prevederile art. 61 alin. (2) din 
Legea educației naționale nr.1/2011, va fi un caz tipic de suprareglementare.  
          Domnul deputat Florin Roman a atras atenția asupra faptului că Liceul Romano-Catolic 
din Târgu-Mureș a fost pentru prima dată înființat în anul 1948, considerând astfel că din 
punctul de vedere al tehnicii legislative ar fi fost mai potrivit să se vorbească de reînființarea 
acestuia. De asemenea, a apreciat că prin adoptarea propunerii legislative pentru modificarea 
art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, se înregistrează, deja, o serie de 
discriminări în favoarea minorităţii maghiare din România, care are posibilitatea să înfiinţeze 
unităţi de învăţământ doar prin hotărâri ale autorităţilor publice locale, în timp ce restul acestor 
unităţi şcolare se înfiinţează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Faptul că înfiinţarea 
abuzivă a acestui liceu în anul 2014 a generat o anchetă judecătorească aflată în curs de 
desfăşurare şi faptul că membrii Comisiei ar trebui să-şi dovedească patriotismul, ar trebui să 
conducă la o decizie de amânare a dezbaterilor dedicate acestui subiect pentru o perioadă de 
două săptămâni. 
             Doamna vicepreședinte Florica Cherecheş a precizat că susţine punctele de vedere 
anterior exprimate, deoarece în absenţa unei legi promulgate, care să permită Parlamentului 
României să înfiinţeze unităţi şcolare printr-o astfel de modalitate, ne aflăm în faţa opţiunii de a 
recurge la prea multe derogări de la normele în vigoare. A subliniat faptul că nu este împotriva 
înfiinţării unităţilor de învăţământ confesionale care să răspundă necesităţii oricărei minorităţi 
etnice, însă PNL contestă maniera aleasă pentru rezolvarea problematicii ridicate de înfiinţarea 
acestui liceu. 
            Domnul deputat Florin Roman a solicitat respectarea strictă a procedurilor parlamentare 
prin supunerea imediată la vot a unei propuneri făcute de un membru al Comisiei. 
           S-a supus la vot propunerea domnului deputat Florin Roman de amânare pentru două 
săptămâni a dezbaterilor. Cu 9 voturi pentru și 15 voturi împotrivă, propunerea de amânare a 
dezbaterilor a fost respinsă.  
           Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat faptul că, prin sosirea doamnei deputat 
Theodora Șotcan, vicepreședintele Comisiei, cvorumul de ședință s-a mărit. 
           Domnul deputat Sorin Dan Moldovan s-a declarat surprins de faptul că a primit prin e-
mail punctele de vedere formulate de mai multe dintre instituțiile abilitate în acest sens abia în 
ziua ședinței, la orele 11 și 28 de minute, în condițiile în care, spre exemplu, Secretariatul de Stat 
pentru Culte a transmis punctul de vedere încă din data de 27 noiembrie 2017, Ministerul 
Justiției și Ministerul Dezvoltării, Administrației Publice și Fondurilor Europene în data de 5 
decembrie 2017, iar Ministerul Educației Naționale în data de 12 decembrie 2017. Domnul 
deputat Sorin Dan Moldovan a citit un pasaj din punctul de vedere formulat de Ministerul 
Justiției, în care se precizează faptul că ”nu este considerată ca fiind necesară adoptarea 
măsurilor preconizate prin lege, ca act juridic al Parlamentului, operațiunea juridică avută în 
vedere fiind circumscrisă domeniului infra-legal administrativ” și că, având în vedere faptul că 
”înființarea instituțiilor de învățământ preuniversitar a fost conferită expres prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.75/2015 în competența unui organ de specialitate al administrației 
publice centrale”, se apreciază că ”adoptarea acestei propuneri legislative poate fi considerată ca 
o ingerință în activitatea puterii executive, de natură să conducă la afectarea principiului 
constituțional al separării puterilor în stat”. Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a considerat că 
nici modul în care este formulat punctul de vedere al Ministerului Educației Naționale nu poate 
fi interpretat ca fiind unul total favorabil propunerii legislative. 
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 Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat faptul că numerele de înregistrare la care 
face referire domnul deputat Sorin Dan Moldovan sunt cele de la Ministerul pentru Relația cu 
Parlamentul, în timp ce la Comisie documentele au ajuns în această dimineață.      
        Domnul deputat Sorin Dan Moldovan s-a arătat nedumerit de faptul că procesul verbal și 
sinteza lucrărilor ședinței din data de 5 decembrie 2017, dată la care a mai fost dezbătută 
propunerea legislativă, nu se află postate pe pagina electronică a Camerei Deputaților, fiind 
singura ședință ale cărei documente de ședință nu se găsesc postate, încă. În acest sens, a 
solicitat să se ia măsuri pentru ca acestea să fie postate cât mai repede. 
 Doamna consilier Ioana Mînzu a făcut precizarea că procesele verbale și sintezele 
ședințelor sunt încărcare în baza de date în momentul în care sunt depuse în scris, neavând 
stabilit un termen expres pentru întocmire. Aceste documente au fost deja încărcate pe pagina 
electronică a Camerei Deputaților în dimineața zilei în curs. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a amintit faptul că, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei, un membru al acesteia poate solicita 
limitarea timpului alocat dezbaterilor generale pentru un act normativ, propunând în acest sens o 
limită de 5 minute pentru această fază a discuțiilor. 
 Domnul deputat Florin Roman a apreciat că solicitarea domnului vicepreședinte Szabo 
Odon semnifică o decizie politică, o încălcare a Constituției României și a legislației în vigoare, 
precum și adoptarea unei propuneri legislative cu dedicație pentru Uniunea Democrată a 
Maghiarilor din România. Domnul deputat Florin Roman a specificat că  se face totul pentru ca 
Partidul Social Democrat să primească, la rându-i, sprijin necondiționat din partea acestei 
formațiuni pentru adoptarea rapidă a Legii bugetului de stat pentru anul 2018. De-acum înainte, 
se creează posibilitatea adoptării a câte unei legi speciale pentru fiecare „nebunie” pe care o va 
avea, pe viitor, vreun parlamentar. A atenționat, de asemenea, asupra faptului că în România 
conviețuiesc mai multe minorități naționale, care ar putea proceda într-un mod identic atunci 
când vor considera necesar s-o facă. Domnul deputat Florin Roman a considerat că cele 
petrecute în ședință sunt echivalentul vânzării unei părți din România către UDMR. A anunțat că 
deputații PNL membri ai Comisiei nu vor vota în favoarea inițiativei legislative. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a afirmat că UDMR nu are nici un interes să 
politizeze problematica legată de înființarea Liceului Romano-Catolic din Târgu-Mureș și că 
încă din luna iunie a anului 2017 pe adresa Comisiei a sosit un memoriu din partea elevilor 
acestui liceu și a părinților acestora, pe care doamna președinte Camelia Gavrilă l-a transmis 
spre soluționare Ministerului Educației Naționale și Comisiei pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale a Camerei Deputaților. În consecință, nu este adevărat faptul 
că membrii Comisiei se întâlnesc, pentru prima dată, cu această problematică. Domnul 
vicepreședinte Szabo Odon a apreciat că politizarea subiectului aflat în dezbatere se face de unii 
dintre deputații care au venit la această ședință a Comisiei special pentru a înlocui o parte dintre 
membrii titulari ai acesteia,generând tensiune și comentarii incorecte, tendențioase. A menționat 
că propunerea legislativă are drept scop rezolvarea unei probleme care trenează de trei ani, 
neexistând nici un troc politic. Inițiativa legislativă se află de mult pe ordinea de zi a Comisiei. 
A insistat, de asemenea, asupra propunerii de limitare la 5 minute a dezbaterilor generale alocate 
subiectului. 
 Domnul deputat Florin Roman i-a recomandat domnului vicepreședinte Szabo Odon să 
învețe mai întâi limba română. 
 Doamna deputat Lavinia-Corina Cosma a apreciat că limitarea temporală a dezbaterilor 
generale reprezintă o premieră pentru lucrările Comisiei.  
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a amintit că urmează plenul Camerei Deputaților, cu 
ședința de vot final, fapt care justifică propunerea de limitare a dezbaterilor, în contextul în care 
propunerea legislativă a mai fost supusă de două ori dezbaterilor și analizelor temeinice în 
Comisie.  
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 Domnul deputat Sorin Dan Moldovan și-a manifestat nemulțumirea vis-a-vis de această 
propunere, amintind că până acum dezbaterile asupra proiectelor de acte normative nu au fost 
niciodată supuse limitărilor de acest gen. 
 S-a supus la vot propunerea de limitare la 5 minute a dezbaterilor generale. Cu 15 voturi 
pentru și 9 voturi împotrivă, propunerea de limitare a timpului alocat dezbaterilor generale la 5 
minute a fost adoptată. 
 Pe parcursul votului domnul deputat Sorin Dan Moldovan i s-a adresat de mai multe ori 
doamnei deputat Camelia Gavrilă cu apelativul ”tovarășa președinte”, pe un ton agresiv și 
nepociticos.  
 Domnul deputat Silviu Vexler a precizat că orice dezbatere ar trebui să fie una calmă și 
fără patimă, amintind că în trecut au existat în România și școli teologice evreiești. A precizat că 
va susține propunerea legislativă, mai ales că avizul emis de Secretariatul de Stat pentru Culte 
este unul favorabil, iar propunerea rezolvă problema unei comunități locale. 
 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a susținut că ședința nu a fost convocată în 
mod regulamentar, adică cu cel puțin 24 de ore înaintea dezbaterilor și că limitarea timpului 
alocat dezbaterilor nu este prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei 
pentru învățământ, știință, tineret și sport. 
 Doamna consilier Ioana Mînzu a precizat că anunțul cu privire la convocarea ședinței s-a 
realizat cu o zi înainte de ședință. 
 Domnul deputat Florin Roman l-a întrebat pe domnul deputat Silviu Vexler câte licee 
evreiești s-au înființat în România prin lege. 
 Domnul deputat Silviu Vexler a precizat că Liceul Lauder-Reut din București a fost 
înființat în același mod, prin lege și hotărâre de Guvern. 
 Domnul deputat Marius Pașcan a amintit membrilor Comisiei faptul că, fiind locuitor al 
municipiului Târgu Mureș, cunoaște foarte bine situația creată de intenția reînființării Liceului 
Romano-Catolic. Materializarea într-un text de lege a acestei propuneri legislative va transforma 
municipiul într-un poligon de tragere al discriminării și al conflictualității. Liceul a mai fost 
înființat tot la presiunea politică a UDMR exercitată în cadrul Consiliului Local al municipiului 
Târgu Mureș. Datorită înființării liceului în condiții potrivnice legislației în vigoare, sunt trimiși 
în fața instanțelor de judecată inspectorul general școlar și directorul liceului. Pentru că nu s-a 
reușit înființarea legală a liceului la nivel local, se încearcă acum înființarea acestuia prin lege, 
ceea ce va duce la conflicte suplimentare în Târgu Mureș, asemănătoare celui din martie 1990, 
pornit tot dintr-o cauză asemănătoare: elevii români au fost scoși cu forța din Liceul Bolyai 
Farkas. A rugat membri Comisiei ca, înainte de a vota în favoarea propunerii legislative, să se 
imagineze în locul părinților și elevilor de etnie română din Târgu Mureș, care vor avea de 
suferit dacă li se va impune această modalitate de înființare a liceului. Inițiativa este un troc 
politic care reprezintă o trădare a intereselor naționale. Domnul deputat Marius Pașcan a mai 
precizat faptul că, dincolo de latura emoțională, propunerea de act normativ are foarte multe 
hibe, începând cu dezinformările cuprinse în expunerea de motive. Conform datelor furnizate de 
Inspectoratul General Școlar Mureș nu există decât șapte opțiuni exprimate, în anul școlar 
actual, de absolvenții de etnie maghiară ai clasei a VIII-a pentru acest profil teologic cu predare 
în limba maternă și nu 15,3% din totalul numărului acestor absolvenți, așa cum eronat se susține 
în cuprinsul expunerii de motive. De asemenea, la nivelul municipiului, a fost aprobată 
funcționarea unui număr de 53 de clase liceale cu predare în limba maghiară, dar funcționează 
doar 49 dintre acestea, adică nu au fost suficienți absolvenți pentru completarea lor. Spațiul în 
care se intenționează înființarea acestei unități de învățământ aparține Colegiului Național 
Unirea din Târgu Mureș, unul dintre cele mai prestigioase din centrul țării. Adoptarea propunerii 
legislative în forma prezentată ar conduce, practic, la desființarea acestuia. Pe lângă faptul că 
numeroase clase de liceu cu predare în limba maghiară sunt subdimensionate din lipsă de elevi, 
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solicitările repetate de derogare de la prevederile legale în vigoare formulate de UDMR în 
scopul înființării acestui liceu devin un subiect discutabil în registru penal.  
 Doamna deputat Lavinia-Corina Cosma a apreciat că, de-a lungul timpului, situația creată 
în urma demersurilor de înființare a acestui liceu a folosit, la Târgu Mureș, atât politicienilor de 
etnie română, cât și celor de etnie maghiară, prin victimizarea alternativă din campaniile 
electorale. Doamna deputat Lavinia-Corina Cosma a considerat că aceste atitudini sunt la fel de 
condamnabile, indiferent cine sunt cei care recurg la ele. Spre deosebire de aceste atitudini, 
parlamentarii Uniunii Salvați România sunt interesați doar de soarta elevilor din Târgu Mureș, 
indiferent de etnia acestora. Este deranjantă rapiditatea prin care se încearcă dezbaterea și 
adoptarea acestei propuneri legislative, mai ales că prevede prea multe derogări de la legislația 
în vigoare. Pentru detensionarea situației create, dar mai ales pentru respectarea interesului 
elevilor, doamna deputat Lavinia-Corina Cosma a precizat că deputații USR vor vota în favoarea 
proiectului de act normativ, cu condiția acceptării unui amendament prin care să se facă 
precizarea conform căreia acesta își va desfășura activitatea la aceeași adresă cu cea a Colegiului 
Național Unirea, însă în corpul B al respectivei locații. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că art. 18 alin. (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare al Comisiei precizează posibilitatea limitării timpului alocat 
dezbaterilor generale în cazul ședințelor comisiilor parlamentare. 
În timp ce domnul vicepreședinte Szabo Odon a făcut propuneri referitoare la limitarea 
dezbaterilor, domnul deputat Sorin Dan Moldovan a întrerupt lucrările prin repetarea la 
microfon a cuvântului ”procedură” și i s-a adresat doamnei deputat Camelia Gavrilă cu 
apelativul ”tovarășa președinte”. 
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a propus sistarea dezbaterilor generale și începerea 
dezbaterilor pe text pentru a se putea finaliza ședința înainte de ședința de Vot final din Plen.  
 Domnul deputat Sorin Moldovan a solicitat înscrierea la cuvânt în temeiul procedurii de 
legiferare și a spus că nu se plasează împotriva înființării acestui liceu, ci împotriva modalității 
alese de inițiatori pentru realizarea acestui obiectiv, precizând că, pentru un caz relativ similar, 
Curtea Constituțională a României a decis că legea, ca act juridic al Parlamentul, reglementează 
relații sociale generale, fiind așadar un act cu aplicabilitate generală, fără a putea avea caracter 
individual, altfel ajungându-se la încălcarea principiului separației puterilor în stat și a 
prevederilor constituționale. Domnul deputat Sorin Moldovan a menționat că această precizare 
se suprapune cu punctul de vedere transmis de Ministerul Justiției, care spune foarte clar că 
propunerea legislativă supusă dezbaterii se circumscrie acestei situații. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus trecerea la procedura de vot și adoptarea 
unui raport favorabil cu amendamente. 
 Domnul deputat Florin Roman a propus suspendarea lucrărilor ședinței Comisiei, 
deoarece continuarea acestora ar presupune întârzierea la ședința Plenului Camerei Deputaților. 
 În același timp, și domnul deputat Sorin Moldovan a menționat că începe ședința de Plen. 
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a supus la vot titlul legii și a menționat că este 
procedură de vot. 
 În timp ce doamna președinte Camelia Gavrilă a susținut la microfon votarea titlului legii, 
domnii deputați Florin Roman și Sorin Moldovan au menționat la microfon că s-a încălcat 
procedura și că a început Plenul.  
 În acel moment deputații membri ai PNL și PMP s-au ridicat de pe scaune. 
 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a solicitat întreruperea lucrărilor ședinței, 
deoarece a început ședința de Plen și reluarea acesteia după votul final. 
 Titlul legii a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenți (3 abțineri).   
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că încă nu a început ședința de Plen și că 
s-a anunțat întârzierea membrilor Comisiei cu câteva minute, apreciind că agitația, tonul agresiv 



7 
 

al Opoziției, jignirile, tensiunea creată au fost menite să blocheze votul și finalizarea ședinței 
Comisiei în timp util.  
 S-a supus la vot articolul 1 cu amendamentul formulat de Grupul UDMR și cel propus de 
doamna deputat Lavinia-Corina Cosma, prin care se stipulează faptul că denumirea liceului va fi 
Liceul Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc și că liceul își desfășoară activitatea la 
aceeași adresă cu Colegiul Național Unirea, însă în cadrul corpului B al clădirii. 
Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că în acest mod nu este afectată activitatea 
elevilor de la Colegiul Unirea.  
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a afirmat că acest corp B nu este o adresă.  
Domnul deputat Sorin Moldovan a precizat că este ora 12.32 și că a început votul final. 
Cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 19 voturi pentru, articolul 1 cu amendament a fost 
adoptat.  
Pe parcursul votului pentru articolul 1, din sală s-au retras reprezentanții Grupurilor 
parlamentare ale PNL (5 membri) și PMP (1 membru).  
S-au supus la vot restul articolelor inițiativei, fiind votate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
Doamna președinte Camelia Gavrilă a remarcat că domnii deputați de la PNL și PMP au părăsit 
sala. Totodată, a subliniat că nu mai sunt alte amendamente și a supus votului un raport favorabil 
cu amendamente admise. Raportul a fost adoptat cu 18 voturi și 1 abținere. 
Doamna președinte Camelia Gavrilă a precizat că în cadrul Comisiei nu au existat niciodată 
dezbateri atât de tensionate, în ciuda faptului că această propunere legislativă a mai fost 
dezbătută în două ședințe anterioare și au fost transmise, pe parcurs ce s-au primit, toate 
materialele referitoare la această inițiativă. De asemenea, a asigurat că fluxul legislativ urmat de 
propunerea legislativă a fost și continuă să fie cel firesc și legal, aceasta urmând să ajungă la 
Senat, care este Camera decizională. Dezbaterile generale au durat mai mult de o oră și s-au 
exprimat puncte de vedere ale tuturor deputaților care au solicitat acest lucru. În consecință, nu 
este vorba despre un abuz legislativ așa cum au afirmat unii dintre deputații aflați în Opoziția 
parlamentară. Procedura de vot a fost demarată înaintea începerii ședinței de Plen. 
 Doamna deputat Lavinia-Corina Cosma a subliniat că deputații USR au susținut inițiativa 
și au votat pentru copii, că nu există nici o înțelegere la nivel de partide între USR și alte partide.  
 Domnul deputat Adrian Todor a menționat că deputații PNL și PMP, mai ales cei 
desemnați ca înlocuitori ai membrilor titulari, au transformat lucrările Comisiei într-un circ. 
Întotdeauna au existat în Comisie opinii și puncte de vedere diferite, dar s-au respectat 
principiile bunului simț și o bună cooperare în interesul școlii, al sportului și al tineretului. Este 
inacceptabil să fie adus modul defectuos de comportament din ultimele zile din plen în cadrul 
Comisiei. A mulțumit domnilor deputați de la USR pentru modul în care au înțeles să dezbată 
această inițiativă.  
 Domnul deputat Biro Zsolt-Istvan a mulțumit membrilor Comisiei și a subliniat că după 
adoptarea acestei legi se va intra în normalitate la nivel local în ceea ce privește situația elevilor.  
 Domnul deputat Silviu Vexler a remarcat că nu a mai auzit cuvinte și acuzații atât de 
urâte și jignitoare cum au fost cele de la această ședință. A salutat poziția corectă a doamnei 
deputat Lavinia-Corina Cosma. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a mulțumit pentru corectitudine și susținere.  
 Ordinea de zi fiind finalizată, lucrările ședinței s-au încheiat.  
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat. 
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La şedinţa Comisiei de miercuri, 20 decembrie 2017 au fost prezenţi următorii 
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, doamna deputat Mihaela Huncă - înlocuită de 
domnul deputat Costel Lupașcu, Turcescu Robert Nicolae - secretar - înlocuit de domnul deputat 
Marius Pașcan în a doua parte  ședinței, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, 
Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Meiroșu 
Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, 
Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel,  Teiș Alina, Tîlvăr Angel - înlocuit de doamna 
deputat Tudorița-Rodica Boboc, Todor Adrian, Turcan Raluca - înlocuită de domnul deputat 
Florin Roman, Vasilică Radu Costin - înlocuit de domnul deputat Macovei Silviu Nicu, Zisopol 
Dragoș Gabriel - înlocuit de domnul deputat Silviu Vexler.  
 

PREȘEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

           


