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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 17, 18 și 19 septembrie 2019 
 

 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 17 septembrie 2019 
I. RAPOARTE 

Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Educaţie şi cultură media" în 
învăţământul preuniversitar. PLx. 326/2019. C.D. – Cameră decizională. 

II. AVIZE 
1. Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea 

copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. PLx. 337/2019. C.D. – 
Cameră decizională. 

2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Plx. 358/2019. C.D. – Cameră 
decizională. 

III. DIVERSE 
Prezentare Raport vizită de informare Penitenciare Rahova și Gherla - Deputat PNL 

Sorin-Dan Moldovan. 
Miercuri, 18 septembrie 2019 și joi, 19 septembrie 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

 
Marți, 17 septembrie 2019 

  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
vicepreședintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

 
Lucrările au debutat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru introducerea 

disciplinei "Educaţie şi cultură media" în învăţământul preuniversitar (PLx. 326/2019). 
Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de Lege are 

ca obiect de reglementare introducerea disciplinei „Educaţie şi cultură media” în programa 
pentru învăţământul preuniversitar, ca disciplină obligatorie pentru elevii claselor VI-IX, în 
scopul dezvoltării unor abilităţi media şi a unei capacităţi de a judeca critic, în mod 
independent, informaţiile primite. Totodată, în Expunerea de motive se susţine că „dezvoltarea 
fenomenului fake news generează o criză pentru societatea contemporană şi ameninţă inclusiv 
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buna funcţionare a democraţiilor liberale, cu riscuri asupra securităţii şi siguranţei naţionale”, 
context în care elevii, tinerii trebuie pregătiți pentru a înțelege, verifica, filtra informațiile din 
spațiul mediatic și de pe rețelele de socializare. 

Domnul deputat Robert-Nicolae Turcescu, în calitate de inițiator, a precizat că este un 
proiect absolut necesar pentru că, în prezent, nici jurnaliștii cu o vastă experiență nu mai 
înțeleg ce se întâmplă în domeniul media. Apariția noilor mijloace de comunicare și, în 
special, a rețelelor de socializare au dat posibilitatea acelor persoane care nu fac parte din 
mediul jurnalistic să difuzeze în mediul public informații ce nu respectă normele prezentate 
într-o școală jurnalistică. Acest proiect de lege este gândit ca o încercare de a orienta tinerii în  
avalanșa de informații media, pentru a discerne ce este „fake news”, ce este o știre relevantă, 
asupra căror informații trebuie să se aplece, ce voci din spațiu public au credibilitate, 
autoritate. Domnul deputat Robert-Nicolae Turcescu, în calitate de inițiator, a propus 
elaborarea unui raport de adoptare. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale nu 
susține adoptarea acestui proiect de Lege. Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede că 
Ministerul este instituția care stabilește lista disciplinelor de studiu pentru fiecare nivel de 
educație din sistemul de învățământ românesc. În al doilea rând, mecanismele propuse în lege 
sunt foarte greu de aplicat. Referitor la conținutul Expunerii de motive, Ministerul Educației 
Naționale consideră că se impunea argumentarea în mod punctual și temeinic a soluției 
normative propuse, cu referire specială la insuficiențele și neconcordanțele reglementărilor 
propuse, cu evidențierea elementelor noi, în conformitate cu art. 6 și art. 31 din Legea nr. 
24/2000. În acest sens, din cuprinsul Expunerii de motive nu rezultă care ar fi rațiunile pentru 
care instituțiile deja abilitate nu ar putea atinge finalitatea urmărită de această inițiativă, în 
măsura în care aceste instituții, în condițiile prevederilor art. 65 din Legea educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și legislația subsecventă, ar determina 
necesitatea completării curriculei preuniversitare cu disciplina „Educaţie şi cultură media”. 

Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de Lege are 
un conținut foarte bun și este foarte bine documentat și motivat, fiind important pentru un 
absolvent de liceu să înțelegi un conținut mediatic, să nu se lase manipulat de o informație 
falsă, dar a subliniat că multe aspecte de receptare a mesajului jurnalistic și de înțelegere a 
fenomenului media sunt predate la discipline din aria Limbă și comunicare sau discipline 
socio-umane.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că Ministerul Educației Naționale este 
cel împuternicit de lege ca să gândească materiile și modalitățile prin care cuprinde aria 
curriculară. În clasa a VII-a și a VIII-a la materia Cultura Civică există foarte detaliat aceste 
aspecte pe care le regăsim în expunerea de motive a proiectului de lege. Din aceste două 
motive vicepreședintele Szabo Odon nu susține această inițiativă legislativă și propune 
comisiei elaborarea unui raport de respingere. 

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a susținut un amendament ce are în vedere 
lărgirea ariei celor care sunt vizați să transmită acest mesaj elevilor, să dezvolte aceste 
competențe. Nu doar profesorii de Limba și literatura română pot face acest lucru, ci toți 
profesorii care fac parte din aria curriculară limbă și comunicare. 

Doamna deputat Mihaela Huncă a menționat că susține ideea, dar consideră că această 
materie trebuie să fie una cu caracter opțional și nu obligatoriu.  
 Domnul deputat Gabriel Dragoș Zisopol a atras atenția asupra avizului nefavorabil al 
Consiliului Economic și Social, bine motivat, și a precizat că propune respingerea inițiativei 
legislative. 
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 Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a supus la vot amendamentul propus 
de doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți. Cu 3 voturi pentru, 14 abțineri și 1 vot împotrivă, 
amendamentul a fost respins. 
 Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a supus la vot propunerea domnului 
deputat Robert-Nicolae Turcescu de elaborare a unui raport de adoptare. Cu 2 voturi pentru 
adoptare, 5 voturi împotriva adoptării și 10 abțineri, Comisia a propus respingerea proiectului 
de Lege. 
 
 Lucrările ședinței au continuat cu proiectul de Lege privind acordarea unor zile libere 
părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de 
învăţământ (PLx. 337/2019). 
 Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de Lege are 
ca obiect de reglementare acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, 
în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, ca urmare a condiţiilor 
meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decise de către autorităţile competente 
cu atribuţii în domeniu. 
 Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale 
susține acest proiect de Lege doar în cazul în care se realizează completările necesare: să fie 
precizată autoritatea competentă care ia decizia de închidere a școlii, să fie reglementate 
procedurile de verificare și control privind veridicitatea declarațiilor părinților și să se 
menționeze impactul bugetar. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea unui aviz favorabil cu 
amendamente care să reglementeze ce a precizat Ministerul. Amendamentul propus face 
referire la art. 2 alin. (4). Comisia cu unanimitatea voturilor celor prezenți a adoptat 
amendamentul propus. 
 Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că este necesară și 
completarea art. 5 alin. (2). Comisia cu unanimitatea celor prezenți a adoptat amendamentul 
propus. 
 În urma dezbaterilor, Comisia, cu 14 voturi pentru și 2 abțineri, a propus elaborarea 
unui aviz favorabil cu amendamente admise. 
 
 Ședința a continuat cu propunerea legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (Plx. 358/2019). 

Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă 
are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.95/2006, în sensul introducerii activităţii 
de medicină şcolară, preşcolară şi stomatologică studenţească în categoria activităţilor care 
sunt finanţate și coordonate de către un spital, din bugetul de stat. Se sugerează astfel 
competența instituției coordonatoare și implicarea avizată.  
 Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul nu susține această 
inițiativă având în vedere că o parte din prevederile conținute în această propunere sunt deja în 
vigoare. 
 În urma dezbaterilor, Comisia, cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 5 abțineri, a 
propus elaborarea unui aviz negativ. 
 

Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a propus amânarea prezentării 
Raportului referitor la vizita de informare la Penitenciarele Rahova și Gherla de către domnul 
deputat PNL Sorin-Dan Moldovan pentru două săptămâni.  
 Propunerea fost adoptată cu unanimitatea voturilor membrilor Comisiei prezenți. 
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 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat. 
 

La şedinţa Comisiei de marți, 17 septembrie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro 
Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Laura, 
Hărătău Elena, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, 
Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan 
Theodora, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu - președinte.  
 
 În zilele de miercuri, 18 septembrie și joi, 19 septembrie 2019, lucrările Comisiei au 
avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul 
Comisiei. 

La şedinţa Comisiei de miercuri, 18 septembrie 2019 au fost prezenţi următorii 
deputați: Sorin Mihai Cîmpeanu - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș 
Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert 
Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, 
Cosma Lavinia Corina, Georgescu Laura, Hărătău Elena, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-
Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, 
Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică 
Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

 
La şedinţa Comisiei de joi, 19 septembrie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 

Sorin Mihai Cîmpeanu - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro 
Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Laura, 
Hărătău Elena, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, 
Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan 
Theodora, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabo Odon - vicepreședinte. 
 
 

VICEPREŞEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

 
  


