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La lucrările Comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi din totalul de 28 

membri ai Comisiei. Au absentat 3 deputaţi, fiind desemnaţi ca observatori 

la Parlamentul European, după cum urmează: 

- Anastase Roberta Alma – Grupul Parlamentar al PD 

- Ganţ Ovidiu Victor – Grupul Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale 

- Iacob Ridzi Monica Maria - Grupul Parlamentar al PD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Poloma Petrescu – secretar de stat 

Agenţia Nucleară 

- Dan Popescu – secretar general 

- Maria Andrei – jurist 

invatamant_sala
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Lucrările şedinţei sunt conduse de d-na Lia Olguţa Vasilescu, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii învăţământului 
nr.84/1995, cu modificările şi completările ulterioare.(PLx 
299/2005) Raport. Termen: 22 septembrie 2005. 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.29 şi art.36 din Legea 
nr.268/2003 pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995. (Plx379/2005). Raport. Procedură de 
urgenţă. Termen: 27 septembrie 2005.  

3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice 
a energiei nucleare, republicată. (Plx 384/2005). Aviz. Termen: 27 
septembrie 2005. 

 
 
 

Lucrările şedinţei au început cu propunerea legislativă pentru 

completarea Legii învăţământului nr.84/1995, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu, prezintă propunerea legislativă 

şi scuză absenţa iniţiatorului, care se află în spital. La dezbateri au luat 

cuvântul d-na Paloma Petrescu, secretar de stat, care în esenţă menţionează 

că propunerea legislativă nu este de nivelul legii. O asemenea măsură de 

stabilire a orei de începere a cursurilor în învăţământul preuniversitar este 

cel mult, potrivit legii, la nivelul unui ordin al ministrului educaţiei şi 

cercetării.  

Comisia, cu unanimitate de voturi, respinge propunerea legislativă, cu 

următoarea argumentaţie: 
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- Legea învăţământului creează doar cadrul organizării şi 

funcţionării sistemului de învăţământ, fără a detalia aspecte 

precum cel susţinut în propunerea legislativă; 

- reglementări de acest tip pot fi introduse prin hotărâri ale 

Guvernului sau prin ordine ale ministrului de profil; 

 

 
Se continuă dezbaterile cu propunere legislativă pentru completarea 

art.29 şi art.36 din Legea nr.268/2003 pentru modificarea şi completarea 

Legii învăţământului nr.84/1995.  

Dl.deputat Mihai Dumitriu, în calitate de iniţiator, menţionează că 

Legea învăţământului nr.84/1995, cu modificările şi completările ulterioare 

prevede că învăţământul obligatoriu este de 10 clase. Frecventarea 

obligatorie a învăţământului de 10 clase, forma de zi, încetează la vârsta de 

18 ani. 

 Mulţi tineri, cu vârsta de peste 18 ani, absolvenţi a opt clase, doresc 

sau sunt obligaţi de nevoile sociale să-şi completeze studiile obligatorii de 

10 clase sau să urmeze ciclul superior al liceului. Pentru îndeplinirea acestor 

deziderate, în scopul obţinerii unor competenţe care să le permită integrarea 

acestora în muncă, se impune completarea Legii nr.268/2003 pentru 

modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995. 

 Învăţământul pentru şcoala de arte şi meserii, forma serală sau cu 

frecvenţă redusă poate funcţiona pe lângă unităţile de învăţământ unde există 

clase de arte şi meserii învăţământ zi. De asemenea, anul de completare 

forma seral sau cu frecvenţă redusă, poate funcţiona pe lângă unităţile de 

învăţământ unde există clase pentru anul de completare învăţământ zi. În 
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ambele situaţii, unităţile de învăţământ vor fi stabilite de inspectoratele 

şcolare. 

 În acest scop a iniţiat proiectul de lege alăturat, care facilitează 

tinerilor cu vârsta de peste 18 ani parcurgerea ciclului inferior al liceului şi 

parcurgerea ,,anului de completare,, prin învăţământ seral sau cu frecvenţă 

redusă, pe care îl supunem spre dezbatere şi adoptare. 

D-na secretar de stat Paloma Petrescu subliniază că punctul de vedere 

al ministerului  este acela că există cadrul legal care permite  să se 

organizeze şcolarizarea şi prin alte forme de învăţământ, cum ar fi 

învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă, menţionând art.15 

alineatele (10) şi (11) din Legea nr.268/2003. În consecinţă, nu susţine 

propunerea legislativă.  

Dl.deputat Mircea Puşcă consideră că propunerea legislativă conduce 

la supralegiferare, întrucât măsurile propuse se regăsesc în legea existentă şi 

în consecinţă propune respingerea. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea sprijină propunerea legislativă, 

evidenţiind claritatea textelor propuse şi consideră că este nevoie de aceste 

prevederi în lege.  

Dl.deputat Pantelimon Manta este de părere că este vorba de o 

reglementare care se suprapune peste cea existentă, deci nu susţine 

propunerea legislativă.  

Dl.consilier Simion Cioată precizează că din punct de vedere al 

tehnicii legislative legea prevede la dispoziţii generale organizarea 

învăţământului la distanţă şi cu frecvenţă redusă. De asemenea, menţionează 

că la capitolul Învăţământul liceal se prevăd aceste forme de învăţământ 

pentru tinerii care au depăşit vârsta de 18 ani. Prin simetrie este necesară 

menţionarea acestor forme de învăţământ şi pentru tinerii care au depăşit 
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vârsta de 18 ani, care solicită să urmeze şcoala de arte şi meserii şi anul de 

completare.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilesu supune la vot propunerea de 

respingere a legii. Propunerea legislativă a întrunit 9 voturi pentru respingere 

şi 10 voturi pentru dezbaterea acesteia.  În continuare se trecere votul pe 

articole, care sunt aprobate cu 10 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă. Votul 

pe ansamblu al propunerii legislative este de 10 voturi pentru admiterea 

acesteia şi 9 voturi împotrivă.  

Urmează proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv 

paşnice a energiei nucleare, republicată. 

Dl. Dan Popescu, secretar general al Agenţiei Nucleare, arată că 

prezentul proiect de lege are ca obiect modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv 

paşnice a energiei nucleare, republicată, în sensul evitării suprapunerilor de 

competenţe existente între două dintre instituţiile cu atribuţii în domeniul 

nuclear – Agenţia Nucleară şi Comisia Naţională pentru Controlul 

Activităţilor Nucleare. Aceste proiect de lege este important mai ales din 

perspectiva respectării recomandărilor făcute de Comisia Europeană în 

Raportul de ţară pe 2004, referitor la clarificarea atribuţiilor dintre Agenţia 

Nucleară şi Comisia naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. 

Dl. Dan Popescu, răspunde întrebărilor d-lui vicepreşedinte Petru 

Andea, aducând lămuriri asupra unor prevederi din lege.  

În urma dezbaterilor, d-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune la 

vot pe articole proiectul de lege menţionat şi apoi la vot final. Proiectul de 

lege este aprobat cu unanimitate de voturi şi se eliberează un aviz favorabil, 

fără modificări, în forma adoptată de Senat.  
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Ordinea de zi fiind epuizată, d-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 


