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SINTEZA 

ședinţelor Comisiei din zilele de 27, 28 și 29 septembrie 2016 
 
 

Şedinţele Comisiei din zilele de 27, 28 și 29 septembrie 2016 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marți, 27 septembrie 2016 
I. RAPOARTE 

 
1. Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de 

conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură 
cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Plx 299/2016. Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină și imunități. Termen: 20 septembrie 2016.  

2. Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale. Plx. 300/2016. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități și 
Comisia pentru muncă și protecție socială. Termen: 20 septembrie 2016.  

3. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. PLx 316/2016.  

4. Propunere legislativă privind reglementarea numărului de ore alocate studiului 
disciplinei "Istorie" în învăţământul preuniversitar. Plx. 352/2016. Raport. Termen: 04 
octombrie 2016. Iniţiator: deputat PNL Gheorghe Andrei Daniel. C.D. – Cameră 
decizională. 

III. AVIZE 
 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru copiii 
României". PLx. 294/2016. Aviz. Termen: 01 septembrie 2016.  

6. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul 
Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind Cooperarea în Dezvoltarea şi 
Folosirea Energiei Atomice în Scopuri Paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977. PLx. 
308/2016. Aviz.  

7. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2016 
pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. PLx.325/2016. Aviz. Termen: 21 
septembrie 2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
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III. DIVERSE 
Miercuri, 28 septembrie 2016 și joi, 29 septembrie 2016 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 
 

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

Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind învestirea personalului 

didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice 
pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Plx 299/2016.  

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a informat că subcomisia de lucru 
constituită într-o ședința anterioară s-a întâlnit și va prezenta Comisiei, spre dezbatere, un 
preraport. 

Domnul deputat Szabo Odon, în calitate de membru al subcomisiei, a prezentat 
preraportul, conform căruia se elimină toate articolele, cu excepția art.1 alin. (3) care devine 
alineat unic. 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a precizat că propunerea legislativă a fost 
respinsă de către Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

Domnul deputat Radu Zlati a arătat că propunerea de amendament este foarte bună și a 
considerat că într-o ședință comună cu Comisia juridică se pot armoniza punctele divergente. 

Domnul deputat Petru Andea și domnul deputat Anghel Stanciu au susținut adoptarea 
amendamentului propus de subcomisia de lucru. 

Supus votului, amendamentul propus a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 1 abținere. 
Propunerea legislativă a fost supusă votului de ansamblu și a fost adoptată, cu 

amendamente, cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 
A urmat propunerea legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale. Plx. 300/2016. 
Domnul deputat Szabo Odon a prezentat un amendament prin care se stabilește 

pensionarea după 25 de ani de vechime în activitate, indiferent de sex.  
Domnul deputat Radu Zlati nu a susținut adoptarea amendamentului și a propunerii 

legislative. 
Doamna deputat Florica Cherecheș a precizat că se abține de la vot deoarece  consideră 

propunerea legislativă populistă. 
Domnul deputat Anghel Stanciu și domnul deputat Ion Eparu au susținut adoptarea 

propunerii legislative.  
Domnul Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, 

a susținut adoptarea propunerii legislative și a arătată că toate cadrele didactice așteaptă cu 
interes acest proiect de lege. 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a supus votului amendamentul propus de 
subcomisia de lucru, care a fost adoptat cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 4 abțineri.  

Propunerea legislativă, cu amendamente, a fost adoptată cu 10 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă și 6 abțineri. 
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Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind 
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. PLx 
316/2016. 

Domnul maior Vlad Adrian, Inspectoratul General al Jandarmeriei, a prezentat 
modificările aduse prin proiectul de lege, care are ca obiect modificarea Legii nr.4/2008 
privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, și a 
subliniat importanța adoptării acestuia. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus adoptarea proiectului de lege. 
 Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a supus votului propunerea de adoptare a 

proiectului de lege, în forma adoptată de Senat, care a fost adoptată cu unanimitatea voturilor 
celor prezenți. 

 
A urmat propunerea legislativă privind reglementarea numărului de ore alocate 

studiului disciplinei "Istorie" în învăţământul preuniversitar. Plx. 352/2016. 
           Propunerea legislativă vizează creșterea numărului de ore alocate studiului disciplinei 
“Istorie” în învățământul preuniversitar, la un număr de minim două ore pe săptămână la 
nivelul ciclului gimnazial și între 2-4 ore în ciclul liceal, în funcție de profil. Totodată, se 
dorește introducerea disciplinei ”Istoria Românilor”.  

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că punctul de vedere al 
Guvernului și al ministerului este negativ. 

În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă, cu 13 voturi pentru 
respingere și 2 abțineri, din următoarele motive: 

- potrivit prevederilor art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, planurile-cadru şi programele şcolare pentru 
disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii din învăţământul 
preuniversitar sunt elaborate de către instituţiile şi organismele abilitate ale Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului.  
  - potrivit prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, numărul de ore alocat disciplinelor de 
studiu/modulelor de pregătire este stabilit prin planurile-cadru de învăţământ şi se aprobă 
prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Aceste ore sunt alocate 
atât pentru predare şi evaluare, cât şi pentru învăţarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a 
conţinuturilor predate. 
 - având în vedere actele normative în vigoare, inițiativa excede cadrul legal actual de 
elaborare a planului cadru de învățământ. 

La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputați: Anghel Stanciu și Radu Zlati. 
 
În continuare a fost dezbătut proiectul de Lege privind aprobarea Programului Naţional 

"Creşe pentru copiii României". PLx. 294/2016. 
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că punctul de vedere al 

Guvernului este negativ. 
Doamna deputat Laura Marin, în calitate de inițiator, a susținut avizarea favorabilă a 

proiectului de lege.  
În urma dezbaterii, cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 abținere, membrii Comisiei 

au hotărât amânarea cu 1 săptămână și constituirea unei subcomisii de lucru, formată din 
următorii deputați: Anghel Stanciu, Florica Cherecheș, Radu Zlati, Ovidiu-Ioan Dumitru, 
Szabo Odon. 
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La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Szabo Odon, Radu Zlati, Ion Eparu, 
Anghel Stanciu, Sorin Avram Iacoban, Dragoș-Gabriel Zisopol. 

 
A urmat proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi 

Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre 
Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind Cooperarea în 
Dezvoltarea şi Folosirea Energiei Atomice în Scopuri Paşnice, semnat la Ottawa la 24 
octombrie 1977. PLx. 308/2016. Aviz.  

În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât emiterea unui aviz 
favorabil. 

 
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. 
PLx.325/2016. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că Senatul a respins 
ordonanța de urgență, dar ministerul dorește modificarea art.2. 

Domnul deputat Szabo Odon a propus aprobarea ordonanței de urgență în forma 
inițială. 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a constat lipsa cvorum și, în consecință, a 
suspendat lucrările Comisiei. 

 
La punctul Diverse, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a anunțat că s-a primit 

o Notă verbală din partea Comisiei Europene - Șeful Reprezentanței în România, prin care 
suntem informați că pe data de 11 octombrie 2016, domnul Carlos Moedas, Comisar european 
pentru cercetare, știință și inovare,  va efectua o vizită de lucru în România.  

Cu acest prilej dorește să se întâlnească și cu Comisiile parlamentare reunite pentru 
afaceri europene și învățământ, știință, tineret și sport ale Senatului și Camerei Deputaților.  

Membrii Comisiei care doresc să participe la întrevedere au fost rugați să confirme la 
secretariatul Comisiei până în ziua de joi, 29 septembrie 2016, pentru a se putea informa 
Departamentul Afaceri Externe. Totodată, membrii care participă au fost rugați să propună o 
tematică pentru discuții.  

 
În continuare, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a informat membrii Comisiei 

că, din partea Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR), s-a primit o 
solicitare în vederea organizării unei întâlniri de lucru, având ca subiect principal discutarea 
bugetului educației și al cercetării pentru anul 2017. 

Coaliția Națională pentru Modernizarea României (CNMR) este o formațiune care 
reprezintă societatea civilă, mediul educațional și academic, mediul de afaceri, sindicate, 
patronate, administrația publică locală, asociații de tineri și studenți. 

La această dezbatere sunt invitați să participe domnul Mircea Dumitru, Ministrul 
Educației Naționale și Cercetării științifice, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și 
membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților.  

Dezbaterea va avea loc, luni, 3 octombrie 2016, ora 15, în sala de ședințe a Comisiei 
pentru învățământ. 

 
Domnul deputat Szabo Odon a întrebat dacă întâlnirea cu domnul ministru al educației 

a rămas pentru data de 4 octombrie.  
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Doamna vicepreședinte Raluca Turcan, doamna secretar Florica Cherecheș și domnul 
deputat Anghel Stanciu au solicitat să se prezinte ministrul în fața Comisiei.   

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a precizat că din partea Comisiei nu s-a 
anulat această întrevedere.  

 
Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a precizat că s-a primit o petiție din 

partea Federației Române de Box, prin care sunt aduse la cunoștința Comisei problemele 
existente cu Ministerul Tineretului și Sportului. Având în vedere problematica expusă, 
propune ca subcomisia pentru sport formată din domnii deputați Dragoș Gabriel Zisopol, 
Sorin Avram Iacoban, Ion Eparu, Szabo Odon, Nechita Adrian, să aibă o discuție la Ministerul 
Tineretului și Sportului pe această temă, la care să participe și conducerea Federației.  

În urma discuțiilor, s-a stabilit ca întrevederea să aibă loc marți, 04 octombrie 2016, ora 
9.00. 

 
 

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

- Andrei Kiraly  - secretar de stat 
 De la Inspectoratul General al Jandarmeriei 

- Maior Vlad Adrian 
De la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ 
- Hăncescu Simion – președinte 

 
 

 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Diaconu Adrian Nicolae - 
președinte, Iacoban Sorin Avram - vicepreședinte, Turcan Raluca - vicepreședinte, Zisopol 
Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor - secretar, Cherecheş Florica - secretar, Andea 
Petru, Berci Vasile, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, Eparu Ion, Grecea Maria, Gust-
Băloșin Florentin, Marin Laura, Oros Nechita-Adrian, Rădulescu Romeo, Stanciu Anghel, 
Szabó Ödön, Vasilică Radu Costin, Zlati Radu. 
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat  Anușca Roxana Florentina, Ardeleanu 
Sanda-Maria, Băișanu Ștefan-Alexandru, Vreme Valerian.  
 
 
 

În zilele de miercuri, 28 septembrie 2016 și joi, 29 septembrie 2016 lucrările 
Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate 
pe agenda de lucru a Comisiei.  

 
 La şedinţa Comisiei de miercuri, 28 septembrie 2016 au fost prezenţi următorii 
deputaţi: Diaconu Adrian Nicolae - președinte, Iacoban Sorin Avram - vicepreședinte, Turcan 
Raluca - vicepreședinte, Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor - secretar, 
Cherecheş Florica - secretar, Andea Petru, Berci Vasile, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-
Ioan, Eparu Ion, Grecea Maria, Gust-Băloșin Florentin, Marin Laura, Oros Nechita-Adrian, 
Rădulescu Romeo, Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin, Zlati Radu. 
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat  Anușca Roxana Florentina, Ardeleanu 
Sanda-Maria, Băișanu Ștefan-Alexandru, Szabó Ödön, Vreme Valerian.  
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 La şedinţa Comisiei de joi, 29 septembrie 2016 au fost prezenţi următorii deputaţi: : 
Diaconu Adrian Nicolae - președinte, Iacoban Sorin Avram - vicepreședinte, Turcan Raluca - 
vicepreședinte, Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor - secretar, Cherecheş 
Florica - secretar, Andea Petru, Berci Vasile, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, Eparu 
Ion, Grecea Maria, Gust-Băloșin Florentin, Marin Laura, Oros Nechita-Adrian, Rădulescu 
Romeo, Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin, Zlati Radu. 
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat  Anușca Roxana Florentina, Ardeleanu 
Sanda-Maria, Băișanu Ștefan-Alexandru, Szabó Ödön, Vreme Valerian.  
 
 

PREȘEDINTE 
Adrian Nicolae DIACONU 

 


