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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 15 martie 2017 
Nr. 4c-9/106 
 

SINTEZA 
al şedinţelor comisiei din zilele de 07, 08 și 09  martie  2017 

 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Marți, 07 martie 2017 
I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, 
formării profesionale şi sănătăţii. PLx. 12/2017. Procedură de urgență. Raport comun cu 
Comisia pentru muncă și protecție socială.  

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 
20/2017. Raport.  

3. Proiect de Lege pentru "Inocenţa Copilăriei" privind interzicerea cursurilor de 
educaţie sexuală în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, fără acordul scris al 
părinţilor sau tutorelui. PLx. 89/2017. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități Termen: 23 februarie 2017.  

II. AVIZE 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2016 

privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată 
română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 
decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România. PLx. 138/2017. Aviz.  

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 
cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei. PLx. 
140/2017. Aviz.  

6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte 
normative. PLx. 142/2017. Aviz.  

7. Proiect de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru copiii 
României". PLx. 294/2016. Aviz.  

8. 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.  
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9. Propunere legislative pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea 
art.184 alin.(6) şi (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
Plx.444/2016. Aviz.  

10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 
decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Plx. 
490/2016. Aviz.  

11. Proiect de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea 
piscicolă aferentă din domeniul public al statului şi din administrarea Centrului de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa, în domeniul public al 
comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa. PLx. 529/2016. Aviz.  

III. DIVERSE 
Miercuri,  08 martie și joi, 09 martie 2017 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 
 

Marți, 07 martie 2017 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr.Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei, care în deschiderea ședinței a propus începerea dezbaterilor cu 
punctul II. AVIZE. Cu această modificare, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți.  

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului 
gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile 
parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenţii din România. PLx. 
138/2017. Aviz. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 

A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 
cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei. PLx. 
140/2017. Aviz.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 

În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative. PLx. 142/2017. Aviz. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 

A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru 
copiii României". PLx. 294/2016. Aviz. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea negativă a proiectului de lege.  
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În continuare a fost luat în dezbatere 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. Aviz. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea negativă a proiectului de lege.  
 

A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru 
modificarea art.184 alin.(6) şi (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii. Plx.444/2016. Aviz. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 

Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap. Plx. 490/2016. Aviz. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea negativă a propunerii legislative.  
 

S-a continuat cu proiectul de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu 
amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului şi din administrarea Centrului 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa, în domeniul public 
al comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa. PLx. 529/2016. Aviz. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea negativă a proiectului de lege.  
 
 Dezbaterile au continuat cu punctul I. RAPOARTE, din ordinea de zi. 
 Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a solicitat începerea dezbaterilor cu 
punctele 2 și 3 din ordinea de zi, pentru a putea participa la lucrările Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități. Cu unanimitatea voturilor celor prezenți a fost aprobată această 
solicitare.  
 

A urmat propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 20/2017.  

Domnul deputat Sorin Dan Moldovan, în calitate de inițiator, a precizat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.258 din Legea 
educației naționale nr.1/2011, în sensul interzicerii ocupării funcțiilor vacante de director și 
de director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de către persoanele care au 
ocupat funcția de director sau director adjunct în unitatea de învățământ respectivă și care 
nu au participat la concursul pentru ocuparea postului ori s-au prezentat la concurs, dar nu 
au fost admise. A subliniat că Grupul Parlamentar PNL susține adoptarea inițiativei cu 
modificarea propusă de Consiliul Economic și Social. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a susținut amendamentul propus de 
Consiliul Economic și Social și, de asemenea, adoptarea propunerii legislative. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a fost de părere că trebuie să se organizeze un 
nou concurs, iar locurile vacante să fie la dispoziția inspectoratelor școlare. În consecință, a 
propus respingerea propunerii legislative. 
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 Doamna președinte Camelia Gavrilă a subliniat că subiectul a generat multe discuții, 
totul a fost organizat în pripă, cu o metodologie nouă, nepilotată, cu multe fisuri. A susținut 
respingerea propunerii legislative.  
 Domnul deputat Robert Turcescu a susținut adoptarea propunerii legislative și a 
arătat că se naște un precedent periculos, un director nu se poate prezenta la post dacă nu a 
promovat un examen. 
 Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a fost de părere că problema care s-a creat 
se poate rezolva prin emiterea unei noi metodologii, nu printr-o propunere legislativă. 
 Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că acest concurs a fost 
organizat pripit, ministerul a încercat măsuri corective. În consecință, punctul de vedere al 
Ministerului este negativ. 
 Domnul secretar de stat Gabriel Liviu Ispas a dorit să menționeze că a apărut și o 
problemă de tehnică legislativă și a arătat că metodologia pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar a fost adoptată prin 
ordin de ministru, acest ordin se modifică printr-un act normativ de același tip, nu printr-un 
act normativ superior, precum legea.  

Doamna vicepreședinte Teodora Șotcan a salutat pregătirea noii metodologii de către 
Ministerul Educației Naționale, care să corespundă problemelor reale. 

Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a precizat că Grupul parlamentar al USR, 
susține adoptarea propunerii legislative cu amendamentul Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 11 voturi pentru respingere și 9 voturi 
împotriva respingerii, respingerea propunerii legislative, cu amendamente respinse, din 
următoarele considerente: 

- concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în unităţile 
de învăţământ preuniversitar din anul 2016 a fost organizat pe baza unei metodologii 
aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5080/2016. 
Deoarece concursul a fost organizat în mod pripit din multe puncte de vedere, ceea ce a dus 
la numeroase probleme în sistemul de învățământ, iar metodologia a contravenit cu 
prevederile legale în vigoare, aceasta a fost modificată prin Ordinul ministrului  educației 
naționale nr. 3044/2017. Având în vedere faptul că metodologia pentru ocuparea funcţiilor 
de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar a fost adoptată 
prin ordin de ministru, acest ordin se modifică printr-un act normativ de același tip, nu 
printr-un act normativ superior precum legea;  

- dacă o persoană a participat la un examen și nu a fost admisă sau nu a participat la 
un examen, nu i se poate interzice să participe la un alt examen de aceeași natură; 

- situația se va reglementa printr-o nouă metodologie, pe care Ministerul Educației 
Naționale este în curs de elaborare , care să soluționeze toate neajunsurile create de 
metodologia adoptată în anul 2016. 
 
 În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege pentru "Inocenţa Copilăriei" 
privind interzicerea cursurilor de educaţie sexuală în învăţământul preşcolar, primar şi 
gimnazial, fără acordul scris al părinţilor sau tutorelui. PLx. 89/2017. Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea cursurilor de 
educație sexuală în învățământul preșcolar, primar și gimnazial fără acordul prealabil scris 
al părinților sau al tutorelui. 

Domnul secretar de stat Gabriel Liviu Ispas a arătat că unele discipline din trunchiul 
comun (educație civică, religie, consiliere și orientare etc.) abordează tematica  “educație 
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pentru familie”, iar disciplina Biologie, prin ramura anatomie și fiziologie umană sau 
animală are, în manual, un capitol referitor la reproducere la om sau animale. Planurile-
cadru pentru învățământul preuniversitar nu conțin disciplina Educație sexuală. În 
concluzie, a precizat că ministerul nu susține adoptarea proiectului de lege.  

Domnul deputat Robert Turcescu a subliniat că sunt multe probleme în desfășurarea 
acestor ore de educație sexuală și nu susține adoptarea proiectului de lege. 

Domnul deputat Alexandru Rădulescu a fost de părere că proiectul de lege în forma 
actuală nu poate fi aprobat, dar esența este bună, propune amânarea și organizarea unei 
dezbateri cu asociațiile de părinți și psihologi. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de lege este greșit 
construit, are multe fisuri de tehnică legislativă.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a considerat că este nevoie ca părintele să-
și dea acordul scris în vederea participării elevului la anumite ore. A propus amânarea 
dezbaterii. 
 Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a propus respingerea proiectului de lege și 
organizarea unor dezbateri cu factorii interesați pentru inițierea unei noi inițiative 
legislative. 
 Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a fost de acord cu respingerea proiectului de 
lege. 
 Domnul Cătălin Filip, președinte Alianța Părinților, a transmis un mesaj din partea 
părinților din toată țara și a arătat că au fost mandatați să susțină proiectul de lege astfel 
încât părinții să-și dea acordul scris pentru participarea copiilor la orele de educație cu 
caracter intim. 
 În urma dezbaterii, Comisia a propus, 13 voturi pentru respingere, 1 vot împotriva 
respingerii și 2 abțineri, respingerea proiectului de Lege, cu amendamentele respinse din 
Anexă, din următoarele considerente: 

- conform prevederilor Ordinului MENCS nr. 3590/2016, trunchiul comun nu 
include nici o disciplină care are ca scop explicit educația sexuală. Curricumul la decizia 
școlii cuprinde pachetele disciplinare opționale ofertate la nivel național, regional și local și 
pachete disciplinare opționale ofertate la nivelul unității de învățământ, stabilite în urma 
consultării elevilor, părinților, pe baza resurselor disponibile;   

- chiar dacă unele discipline din trunchiul comun abordează tematica educație pentru 
familie, iar disciplina Biologie, prin ramura anatomie și fiziologie umană sau animală, 
cuprinde capitole referitoare la reproducere la om sau animale, acestea nu pot fi considerate 
elemente de educație sexuală; 

- potrivit dispozițiilor art. 46 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 272/2004 privind protecția 
și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile publice locale, 
precum și orice alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății sunt 
obligate să adopte, în condițiile legii, toate măsurile necesare pentru derularea sistematică în 
unitățile școlare de programe de educație pentru viață în vederea prevenirii contractării 
bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorilor; 

- norma  privind infracțiunea nu îndeplinește condițiile de claritate, precizie și 
previzibilitate impuse unei dispoziții de incriminare, astfel cum acestea reies din 
jurisprudența Curții Constituționale în materie, în special Deciziile nr. 363/2015 și 
603/2015. 
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În concluzie, doamna președinte Camelia Gavrilă a menționat că de comun acord cu 
reprezentanții Ministerului Educației Naționale și Alianței Părinților, Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaților a stabilit organizarea unei 
dezbateri în luna mai 2017, care să exploreze implicațiile acestei teme de educație, 
solicitând puncte de vedere și intervenții ale autorităților publice centrale și locale, societății 
civile, cadrelor didactice, medicilor, psihologilor, pedagogilor, altor organizații ale părinților 
etc. Pe baza opiniilor exprimate și analizelor aprofundate, se va iniția un demers legislativ 
mai coerent care să acopere necesitățile de informare a elevilor începând cu perioada 
preadolescenței, soluția și evaluarea riguroasă a organizațiilor non-guvernamentale care 
desfășoară aceste tipuri de activități în unitățile de învățământ, protejarea sensibilității 
specifice vârstelor (copilăriei pubertate) și informarea lor adecvată și responsabilă fără 
excese și abordări nepedagogice.  
 
 Doamna deputat Marilena Emilia Meiroșu a propus ca Ministerul Educației 
Naționale să emită o metodologie prin care părintele să-și dea acordul în scris pentru ca 
elevul să studieze ora opțională, la fel ca la ora de religie. 
 Doamna Diana Preda, Alianța Părinților, a subliniat că este necesar să existe și o 
sancțiune contravențională explicită pentru cei care încalcă un articol de lege. Acest lucru 
este reglementat în Constituție, legea educației și legislația privind drepturile omului.  
 
 A urmat dezbaterea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile 
educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. PLx. 12/2017. 
 Domnul secretar de stat Gabriel Liviu Ispas a menționat că Ministerul Educației 
Naționale susține adoptarea proiectului de lege cu amendamentele pe care le prezintă 
membrilor Comisiei. A arătat că au fost primite propuneri de amendamente din partea 
ARACIS, Consiliul Național al Rectorilor, Autoritatea Națională pentru Calificări. De 
asemenea, a precizat că ministerul nu susține punctul de vedere al Comisiei pentru muncă și 
protecție socială. 
 Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus ca membrii Comisiei să-și asume 
amendamentele prezentate și să adopte proiectul de lege și, de asemenea, să respingă 
punctul de vedere al Comisiei pentru muncă și protecție socială. 
 Această propunere a fost adoptată cu 10 voturi pentru și 4 abțineri.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat 
 - Gabriel Liviu Ispas – secretar de stat 
 - Tiberiu Dobrescu – președinte, Autoritatea Națională pentru Calificări 
 De la Ministerul Culturii și Identității Naționale 

- Erwin Șimșensohn – secretar de stat 
- Cornel Frimu – consilier 
De la Alianța Părinților 
- Cătălin Filip – președinte 
- Diana Preda 
- Paul Ghițiu. 
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 La şedinţa Comisiei de marți 07 martie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu 
Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra Lavinia Corina, Biro Zsolt-Istvan, Cîtea Vasile, 
Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Meiroșu Marilena-Emilia, 
Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan 
Răzvan, Romanescu Cristinel, Todor Adrian, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 
 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputați: Cîmpeanu Sorin Mihai, Tîlvăr 
Angel,  Turcan Raluca. 

În zilele de miercuri, 08 martie 2017 și joi, 09 martie 2017 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, 08 martie 2017 au fost prezenţi următorii 
deputați: Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora 
- vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra 
Lavinia Corina, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, 
Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, 
Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu 
Cristinel, Tîlvăr Angel,  Todor Adrian, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol 
Dragoș Gabriel. 
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabo Odon. 
 
 La şedinţa Comisiei de joi, 09 martie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra 
Lavinia Corina, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, 
Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, 
Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu 
Cristinel, Tîlvăr Angel,  Todor Adrian, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol 
Dragoș Gabriel. 
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabo Odon. 
 

PREȘEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


