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Marți, 20 octombrie 2015 
 

 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 20 deputați din totalul de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absenți 6 deputați, după cum urmează:   

- Turcan Raluca – Grupul Parlamentar PNL 
- Anușca Roxana Florentina – Grupul Parlamentar al PNL 
- Ardeleanu Sanda Maria – Grupul Parlamentar al PNL 
- Oros Nechita-Adrian - Grupul Parlamentar al PNL 
- Resmeriță Cornel-Cristian – Grupul Parlamentar al PSD 
- Vasilică Radu Costin – Grupul Parlamentar al PSD 
Pe parcursul lucrărilor ședinței, domnul deputat Adrian Nicolae Diaconu a fost 

înlocuit de doamna deputat Adam Luminița Pachel, conform împuternicirii Grupului 
Parlamentar al PSD.  
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
- Tudor Prisecaru – secretar de stat 
- Tania Irimia – director general 
- Alin Păunescu – inspector general 
De la Ministerul Culturii 
- Irina Cajal – secretar de stat 
De la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
- Daniela Moroșanu – secretar general adjunct 
- Casiana Dinu – inspector principal 
De la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului 
Românesc 
- Radu Preda – președinte executiv 
- Cătălin Constantinescu – jurist. 
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Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 20 octombrie 2015 

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru completarea art.63 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 

naţionale. Plx. 599/2015. Raport. 
2. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea legii nr. 69 din 2000 a 

educaţiei fizice şi sportului. Plx. 257/2015. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. 
Termen: 14 octombrie 2015.  

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 
privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea 
asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei. PLx. 
627/2015.  

4. Proiect de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist şi pentru cultivarea 
memoriei naţionale antitotalitare. PLx. 617/2015. Raport comun cu Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă. Termen: 20 octombrie 2015.  
  5. Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea 
participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului 
Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale. PLx. 631/2015. Raport. Termen: 20 octombrie 2015. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

II. AVIZE 
 6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2007 privind 
reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice. PLx. 658/2015. Aviz. Termen: 16 
octombrie 2015. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

7. Proiect de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de 
diferenţele de grup. PLx. 649/2015. Aviz.  
 8. Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport 
Internaţional Braşov-Ghimbav". Plx. 650/2015. Aviz.  

III. DIVERSE 
  

Joi, 22 octombrie 2015 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Dragoș Gabriel Zisopol, 

vicepreședintele Comisiei. Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea art.63 din Legea 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 599/2015. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea alineatului (1) al 

articolului 63 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul scăderii numărului minim de elevi dintr-o clasă de învăţământ primar şi 
gimnazial, în zonele de munte, de la 12 elevi la 8 elevi, dat fiind faptul că există situaţii în 
aceste zone montane când o şcoală are o singură clasă, nefiind posibilităţi de transport şi 
nici suficienţi elevi. 
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Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că, în conformitate cu 
art.63 alin. (3) din Legea educației naționale, problema este reglementată, în schimb este 
necesară încadrarea în norme și în buget. Din aceste considerente, ministerul nu susține 
adoptarea. 

Domnul deputat Petru Andea a precizat că a analizat cu atenție propunerea legislativă 
și a constatat că are multe neclarități în formulare și în consecință a propus respingerea 
acesteia.  

Doamna deputat Florica Cherecheș a considerat că nu este clară aplicarea peste tot în 
țară și a fost de acord cu propunerea de respingere. 

Domnul deputat Szabo Odon  a menționat că legislația în vigoare dă posibilitatea ca 
printr-o solicitare adresată ministerului să existe clase sub efectiv. A considerat că în 
momentul de față ar trebui să se aibă în vedere criterii de izolare lingvistică și geografică. 

Domnul deputat Radu Zlati a susținut adoptarea propunerii legislative considerând că 
impactul financiar nu este mare. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a susținut respingerea propunerii legislative și a 
arătat că textul legii este permisiv. 

Supusă votului, propunerea legislativă a fost respinsă cu 12 voturi pentru respingere, 
1 vot împotrivă și 3 abțineri, din următoarele motive: 

- în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  ”în situaţii excepţionale, formaţiunile 
de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona sub efectivul minim sau peste 
efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe 
baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în costul standard per 
elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul 
judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti”. Pe cale de consecință, legislația în vigoare 
este cuprinzătoare, adoptarea inițiativei ducând la paralelism legislativ.  

 
A urmat propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 69 din 

2000 a educaţiei fizice şi sportului. Plx. 257/2015. Retrimis de la Plen. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

articolului 5 al Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare. Scopul propunerii legislative este acela de a asigura o creştere a ponderii 
disciplinei educaţie fizică în cadrul trunchiului comun al planurilor de învăţământ, la toate 
nivelele de şcolarizare.  

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că ministerul nu susține 
adoptarea și specialiștii din minister vor argumenta acest punct de vedere. 

Doamna Tania Irimia, director general în Ministerul Educației și Cercetării 
Științifice, a menționat că Legea educației naționale prevede planurile cadru  și programele 
școlare unde sunt prevăzute numărul de ore alocate unei discipline obligatorii sau opționale, 
care se aprobă prin ordin al ministrului. Propunerea legislativă menționează alocarea unei 
ore suplimentare de educație fizică și sport prin curriculum diferențiat, care se aplică doar în 
liceele cu program sportiv. Ca atare alocarea unei ore suplimentare de educație fizică și 
sport rămâne la decizia școlii. Alt argument pentru care nu este susținută propunerea 
legislativă este și faptul că se prevede alocarea unei ore suplimentare activității echipelor și 
formațiilor sportive, ori conform planurilor cadru în vigoare sunt deja prevăzute 2 ore pentru 
activitatea acestora.  
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Domnul Alin Păunescu, inspector general în MECS, a arătat că, prin creșterea 
numărului de ore de educație fizică va crește și numărul de norme pentru profesorii de 
specialitate.  

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus adoptarea și a arătat că ideea 
este bună, propunerea legislativă a mai fost dezbătută și adoptată de comisie.  

Domnul deputat Petru Andea a subliniat că pentru a se armoniza textul ar fi nevoie de 
amendamente deoarece sunt multe ambiguități în text. 

Domnul deputat Szabo Odon a precizat că se va abține la vot deoarece consideră că 
legea educației este acoperitoare. 

Domnul deputat Radu Zlati a anunțat că Grupul Parlamentar al PNL nu susține 
adoptarea deoarece nu se poate modifica o lege organică printr-o lege ordinară. Soluție 
există prin decizia forurilor competente.  

Domnul deputat Anghel Stanciu nu a susținut adoptarea și a arătat că legea în vigoare  
rezolvă problematica prezentată. 

Domnul deputat Ion Eparu a fost de părere că problematica ridicată în propunerea 
legislativă poate fi discutată în noul proiect al legii educației naționale care se află în 
dezbatere publică. 

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a subliniat că propunerea legislativă 
a fost retrimisă de la Plen deoarece cele două ministere implicate au avut puncte de vedere 
diferite.  

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 5 voturi pentru adoptare, 2 voturi împotrivă 
și 7 abțineri, să propună Plenului respingerea propunerii legislative din următoarele 
considerente: 
 -   Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevede că planurile cadru sunt elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 
Conform legii, numărul de ore de curs pentru fiecare disciplină este, de asemenea, stabilit de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin ordin de ministru. Pe cale de consecință, 
Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu 
poate suprareglementa stabilirea planurilor cadru și a numărului de ore; 
 - alocarea unui număr suplimentar de ore pentru disciplina educație fizică prin 
curriculumul diferențiat se aplică doar la liceele cu program sportiv, prin curriculumul la 
decizia școlii; 
 - creșterea numărului de ore de educație fizică ar conduce la creșterea numărului de 
norme pentru profesori de educație fizică și ar necesita suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Educației;  

- inițiatorii propunerii legislative nu au realizat o evaluare preliminară și un studiu de 
impact și nici nu au prevăzut sursele de finanțare necesare aplicării acesteia; 
           - propunerea legislativă nu respectă normele de tehnică legislativă în ceea ce privește 
redactarea textului și corelarea cu legislația în vigoare. Totodată, în elaborarea unui act 
normativ trebuie să se respecte ierarhia, categoria și normele de competență stabilite de lege.   

 
În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-
dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării 
de sănătate a populaţiei. PLx. 627/2015.  

Domnul Tudor Prisăcaru, președintele Autorității Naționale de Cercetare Științifică și 
Inovare, a prezentat proiectul de Lege care are ca obiect de reglementare înfiinţarea 
Institutului Naţional de Cercetare ”Cantacuzino”, instituţie publică de importanţă strategică, 
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în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetarea Ştiinţifică şi Inovare, prin 
reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi 
Imunologie ”Cantacuzino”, care se desfiinţează. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
proiectului de lege, cu amendamentul propus de domnul deputat Szabo Odon. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați, care au susținut adoptarea: Anghel 
Stanciu, Ion Eparu, Szabo Odon, Radu Zlati. 

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru condamnarea totalitarismului 

comunist şi pentru cultivarea memoriei naţionale antitotalitare. PLx. 617/2015. 
Prezenta propunere legislativă are ca obiect adoptarea unor măsuri pentru 

condamnarea totalitarismului comunist și pentru cultivarea memoriei naționale antitotalitare. 
Prin proiect, se propune ca Academia Română, cel mai înalt for științific, să  elaboreze un 
Raport pentru condamnarea totalitarismului comunist și pentru memoria națională 
antitotalitare, precum și înființarea Muzeului național al totalitarismului comunist și 
construirea Monumentului național al victimelor totalitarismului comunist. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a menționat că dezbaterea trebuie să se facă în 
prezența reprezentanților Academiei Române și ai Ministerului Culturii și, în consecință, a 
propus amânarea cu două săptămâni și invitarea factorilor interesați. 
 Domnul Radu Preda, președinte executiv la Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului și Memoria Exilului Românesc, a fost de acord cu propunerea făcută de 
domnul deputat Anghel Stanciu. Problema este complexă și este necesar un dialog cu toți 
factorii interesați. 
 Doamna Irina Cajal, secretar de stat în Ministerul Culturii, a fost de acord cu 
amânarea dezbaterii. 
 Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost amânat cu două săptămâni urmând 
să se solicite puncte de vedere de la Academia Română și de la Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. 

 
A urmat dezbaterea proiectului de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr. 

92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de 
Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei anuale. PLx. 631/2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea articolului 2 din Legea 
nr.92/2002, în sensul asigurării cadrului legal necesar efectuării plăţii cotizaţiei anuale a 
României la Colegiul Europei. Inițiativa modifică ordonatorul principal de credite prin 
bugetul căruia se efectuează plata cotizaţiei. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus adoptarea proiectului de lege. 
 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.  

 
În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice. 
PLx. 658/2015.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 
nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituții publice, cu modificările 
ulterioare, în sensul transpunerii prevederilor Directivei nr.2013/37/UE de modificare a 
directivei nr.2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, act al Uniunii 
Europene transpus prin actul de bază asupra căruia se intervine.  
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Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea dezbaterii deoarece 
reprezentanții ministerului de resort nu sunt prezenți. 

Cu unanimitate de voturi, Comisia a aprobat amânarea dezbaterii. 
 
A urmat proiectul de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de 

diferenţele de grup. PLx. 649/2015. 
Propunerea legislativă are ca scop crearea unor mecanisme de promovare a valorilor 

privind demnitatea umană și toleranța față de diferențele de grup, fiind vizate trei domenii în 
care se pot dezvolta aceste mecanisme de promovare: educația, mass-media și activitatea 
funcționarilor din administrația publică locală și centrală. 
 Doamna Daniela Moroșanu, secretar general adjunct în Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a susținut avizarea favorabilă. 
 Domnul deputat Szabo Odon a precizat că Guvernul susține adoptarea acestei 
propuneri legislative cu observații și propuneri.  
 Domnul deputat Radu Zlati a precizat că Grupul parlamentar al PNL nu susține 
avizarea favorabilă. 
 Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a susținut avizarea favorabilă. 
 Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a constatat lipsa de cvorum și în 
consecință a suspendat lucrările ședinței.   
 

 
În ziua de joi, 22 octombrie 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 
 


