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Marți, 03 noiembrie 2015 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputați din totalul de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absenți 3 deputați, după cum urmează:   

- Anușca Roxana Florentina – Grupul Parlamentar al PNL 
- Deaconu Mihai – Grupul Parlamentar al ND 
- Rădulescu Romeo – neafiliat.  

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Culturii 

 - Constantin Stere – director general  
De la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor 
- Ichim Lenuța – subsecretar de stat 
De la Colegiul Medicilor Veterinari din România 
- Prof. Andronie Viorel – președinte 
 De la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului 
Românesc 
- Radu Preda – președinte 
- Cătălin Constantinescu – jurist  
De la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 
- Popa Claudia Sorina – vicepreședinte (Plx 649/2015) 
Inițiator 
- Deputat Liviu Harbuz (Plx 722/2015). 
 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 03 noiembrie 2015 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 
Plx.615/2015. Raport. Termen: 5 noiembrie 2015.  
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2. 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.  

3. Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural 
pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale. PLx. 730/2015. Raport comun cu 
Comisia pentru muncă și protecție socială. Termen: 19 noiembrie 2015.  

II. AVIZE 
 4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2010. Plx. 715/2015. Aviz. Termen: 4 noiembrie 2015.  

5. 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.  

6. Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 
privind reglementarea unor măsuri bugetare. Plx. 736/2015. Aviz. Termen: 9 noiembrie 
2015.  

7. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic 
veterinar. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic 
veterinar (Plx. 722/2015). Aviz. 

8. Proiect de Lege privind promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de 
diferenţele de grup. PLx. 649/2015. Aviz. Termen: 21 octombrie 2015.  

III. DIVERSE 
Joi, 05 noiembrie 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, care a propus ca punctul 7 din ordinea de zi, propunere 
legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (Plx. 722/2015).  
să devină punctul 1. Ordinea de zi, modificată, a fost aprobată cu unanimitatea voturilor 
celor prezenți.  

Domnul deputat Liviu Harbuz, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea 
legislativă, care are ca obiect de reglementare organizarea și exercitarea profesiei de medic 
veterinar, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Veterinari din 
România, ca organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică. 
Totodată, se preconizează abrogarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea 
profesiunii de medic veterinar, republicată, lege ale cărei prevederi, potrivit Expunerii de 
motive, sunt depășite de contextul actual al acestei profesii. 

Domnul prof. Andronie Viorel, președintele Colegiului Medicilor Veterinari din 
România, a susținut avizarea favorabilă și a arătat unele elemente de noutate: profesia de 
medic veterinar reglementată sectorial la nivel european, recunoașterea stagiului profesional 
efectuat pe teritoriul unui stat membru al U.E., introducerea cardului profesional, 
dezvoltarea profesională continuă pentru dobândirea de cunoștințe noi, schimburi de 
cunoștințe și informații la nivel european, etc.  

Doamna subsecretar de stat Ichim Lenuța, vicepreședintele Autorității Naționale 
Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, a susținut avizarea favorabilă și a 
precizat că a depus observațiile la comisiile raportoare pentru a fi înglobate ca 
amendamente.  
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Domnul deputat Petru Andea a menționat că legea este europeană și a propus 
avizarea favorabilă. 

Domnul deputat Nechita Adrian Oros a precizat că legea a fost discutată în toate 
structurile acestei profesii, este foarte necesară și a susținut avizarea favorabilă. 

În urma dezbaterii, Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
propunerii legislative privind organizarea profesiei de medic veterinar, astfel încât statutul 
acestei categorii profesionale să fie în deplină concordanţă cu prevederile comunitare în 
domeniu. 

 
 Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011 Plx.615/2015.  
 Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că ministerul încă nu a 
formulat un punct de vedere și a rugat amânarea dezbaterii pentru punctele 1 și 3 din 
ordinea de zi, cu o săptămână. 
 Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus amânarea cu o săptămână, 
pentru punctele 1 și 3 din ordinea de zi (Plx 615/2015 și Plx 730/2015), propunere care a 
fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
A urmat dezbaterea proiectului de Lege pentru condamnarea totalitarismului 

comunist şi pentru cultivarea memoriei naţionale antitotalitare. PLx. 617/2015. 
Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a menționat că propunerea 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 construirea Monumentului 
național al victimelor totalitarismului comunist. De asemenea a precizat că a fost transmis 
Comisiei noastre, de către Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, un  
raport preliminar de respingere a proiectului de lege. Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului și Memoria Exilului Românesc a transmis Guvernului solicitarea de 
respingere a inițiativei legislative. Punctul de vedere al Academiei Române este de 
respingere a proiectului de lege, la fel și cel al Asociației Foștilor Deținuți Politici și 
Victime ale dictaturii din România (A.F.D.P.R.). 

Domnul Radu Preda, președintele Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului și Memoria Exilului Românesc, a informat că în Parlament mai există încă 
trei proiecte de lege cu același conținut, în diverse stadii, și a făcut apel ca acestea să fie 
dezbătute împreună. 

Domnul Constantin Stere, director general în Ministerul Culturii, a susținut 
respingerea proiectului de lege.  

În urma dezbaterii, Comisia, cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri, a hotărât respingerea 
proiectului de lege, datorită nerespectării și necorelării cu prevederile Legii educației 
naționale nr. 1/2011 și a Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, dar și a 
nerespectării exigențelor stilului normativ. Totodată, deși prin textul inițiativei sunt 
implicate în redactarea raportului, Academia Română și Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului și Memoria Exilului Românesc, nu au fost consultate și nu și-au exprimat 
acordul în acest sens.  Inițiatorii, propun ca Academia Română, cel mai înalt for național de 
consacrare științifică și culturală, să elaboreze Raportul pentru condamnarea totalitarismului 
comunist și pentru memoria națională antitotalitară, care să fie adoptat în cadrul unei ședințe 
solemne a Camerelor reunite ale Parlamentului României. Se dorește ca manualele școlare 
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de istorie să includă versiunea sintetizată a Raportului sau rezumatul acestuia. Propunerea 
vizează înființarea Muzeului Național al Totalitarismului Comunist  și construirea 
„Monumentul național al victimelor totalitarismului comunist, în centrul intersecției de la 
Piața Universității din București.  

La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputați care au susținut respingerea 
proiectului de lege: Radu Zlati, Florica Cherecheș, Petru Andea, Szabo Odon, Sorin Avram 
Iacoban, Raluca Turcan. 

Domnul deputat Szabo Odon a propus comasarea celor trei inițiative legislative care 
au același conținut, la care a făcut referite domnul Radu Preda, într-una singură.  

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

de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2010. Plx. 715/2015. 

Comisia a susținut aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
datorită necesității stabilirii cadrului financiar general de gestionare financiară a fondurilor 
europene structurale şi de investiţii (FESI), precum şi asigurarea unui management financiar 
eficient al fondurilor şi al capacităţii de absorbţie. Prevederile ordonanței sunt în acord cu 
regulamentele Uniunii Europene din domeniu. În lipsa reglementării cadrului financiar 
general aplicabil exerciţiului financiar 2014-2020 nu pot fi încheiate şi implementate 
proiecte finanţate din FESI, acest fapt vizând interesul general public şi constituind o 
situaţie de urgenţă. Reglementare nu poate fi amânată având în vedere că, în absenţa actului 
normativ, beneficiarii selectaţi nu pot demara implementarea efectivă a proiectelor. 

În urma dezbaterii, Comisia, a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege.  

 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2007 

privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice. PLx. 658/2015. 
Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/2007 privind 

reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice vizează modificarea actualei legislaţii în 
domeniu în sensul în care datele care rezultă din diferitele documente aflate în arhiva 
diferitelor instituţii publice să pot fi reutilizate, în conformitate cu legislaţia naţională 
privind liberul acces la informaţie. Membrii Comisiei au considerat că noutățile aduse, 
precum reducerea plafonului superior pentru taxele care pot fi impuse pentru dreptul de 
reutilizare nu va fi mai mare de 5% din nivelul ratei dobânzii de referință, extinderea 
domeniului de aplicare al legii la anumite instituții culturale, de tipul biblioteci, muzee, 
arhive,  consolidarea obligației de transparență, a protecției datelor cu caracter personal și a 
drepturilor de proprietate intelectuală și industrială sunt necesare. 

Comisia, cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 
proiectului de lege menţionat. 

 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanţa Guvernului 

nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare. Plx. 736/2015. 
 Doamna deputat Raluca Turcan, în calitate de inițiator, a prezentat proiectul de lege 
și a susținut avizarea favorabilă a acestuia. Prin intermediul propunerii legislative pentru 
modificarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor 
măsuri bugetare, iniţiatorii doresc modificarea prevederilor legale în vigoare în sensul 
renunţării la plafonarea costurilor abonamentelor elevilor navetişti şi decontarea integrală a 
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costurilor ce decurg din procurarea acestor documente de călătorie, scopul fiind acela de a 
facilita accesul elevilor către instituţiile şcolare aflate la distanţe apreciabile comparativ cu 
domiciliul acestora. A propus avizarea favorabilă, considerând că este în direcția reducerii 
abandonului școlar.   
 Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că ministerul nu avizează 
favorabil proiectul de lege.    

În urma dezbaterii, Comisia, a hotărât, cu 16 voturi pentru și 1 abținere, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege.  

 
În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege privind promovarea 

demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup. PLx. 649/2015. 
Proiectul îşi propune introducerea unor mecanisme pro-active pentru promovarea 

toleranţei şi combaterea discriminării, dar şi consolidarea unităţii naţionale. 
Doamna Popa Claudia Sorina, vicepreședinte la Consiliul Național pentru 

Combaterea Discriminării, a informat că au fost depuse amendamente și transmise 
inițiatorului. 

Domnul deputat Radu Zlati nu a susținut avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
Domnul deputat Szabo Odon a propus însușirea observațiilor formulate de Consiliul 

Legislativ, precizând cu are și amendamente pe text. 
Domnul deputat Petru Andea a prezentat unele observații pe text și a precizat că 

susține avizarea favorabilă cu modificări și amendamente. 
Doamna deputat Florica Cherecheș a fost de acord cu tematica proiectului de lege dar 

a arătat că în text sunt formulări vagi și unele acte europene folosite eronat și în consecință a 
propus amânarea și amendarea acestuia. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a precizat că susține avizarea 
favorabilă cu amendamente.  

A fost supusă votului prima propunere făcută de membrii Comisiei, anume de avizare 
negativă, care a fost respinsă cu majoritate de voturi. În continuare, a fost supusă votului 
propunerea de avizare favorabilă cu amendamentele domnului deputat Szabo Odon și ale 
domnului vicepreședinte Sorin Avram Iacoban. Cu majoritate de voturi, această propunere a 
fost aprobată. La momentul exercitării votului, patru membri ai Comisiei, deși au fost 
prezenți în sală, nu și-au exprimat votul.  

 
La punctul Diverse, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a reamintit 

membrilor Comisiei, să confirme participarea la întâlnirea din data de 9 noiembrie 2015, cu 
raportorul special al ONU pentru combaterea sărăciei extreme, domnul Philip Alston.  

 
 
 

PREȘEDINTE 
 

Adrian Nicolae DIACONU 
 
 


