
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
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PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele 22, 23, 24 și 25 septembrie 2014  

 
Luni, 22 septembrie 2014 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 deputați din totalul de 25 de membri ai 
comisiei, fiind absent 1 deputat, după cum urmează: 

- Turcan Raluca – Grupul parlamentar al PDL. 
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  

- Graziela Vâjială – președinte, Agenția Națională Anti-Doping 
 
 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:   

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 
privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad 
mare de risc. PLx. 434/2014. Raport.  
 2. Proiect de Lege pentru modificarea Standardului Internaţional Lista interzisă pentru 
anul 2014. PLx. 438/2014.  
 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Dragoș Gabriel Zisopol, vicepreședintele 
Comisiei.   

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport precum şi pentru modificarea 
Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe 
dopante cu grad mare de risc. PLx. 434/2014.  
 Doamna Graziela Vâjială, președintele Agenției Naționale Anti-Doping, a prezentat 
proiectul de lege și a arătat că acesta se referă la modificarea și completarea Legii nr. 
227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit 
de substanţe dopante cu grad mare de risc, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul 
de act normativ are în vedere angajamentele asumate de România în conformitate cu 
prevederile Convenției Consiliului Europei împotriva Dopajului, Protocolului Adițional la 
Convenția Anti-Doping a Consiliului Europei și precum și noile prevederi internaționale în 
domeniul dopajului în sport aduse Codului Mondial Anti-Doping.   
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În urma dezbaterii, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
 

În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege pentru modificarea Standardului 
Internaţional Lista interzisă pentru anul 2014. PLx. 438/2014.  
  Doamna Graziela Vâjială, președintele Agenției Naționale Anti-Doping, a prezentat 
proiectul de lege care are ca obiect de reglementare modificarea Standardului internațional 
Lista interzisă pentru anul 2014, aprobat prin ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-
Doping, în vederea aplicării unitare a dispozițiilor privind prevenirea și combaterea dopajului 
în sport de către România, ca parte semnatară a Convenției internaționale împotriva dopajului 
în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, precum și ca semnatară a Codului 
Mondial Anti-Doping.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea cu amendamente a proiectului de lege. 
  

Marți, 23 septembrie 2014 
 

La lucrările ședinței au fost prezenți toți membrii comisiei.  
 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitat:  
 De la Ministerul Educației Naționale 

- Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat. 
 
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:   

I. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor.  Cercetarea și inovarea ca surse de reînnoire a 
creșterii. COM (2014) 339. Termen: 09.10.2014. Document nelegislativ. Comisia este 
sesizată pentru examinare fondului Comunicării. 

II. RAPORT 
1. Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 

361/2014. Raport. Termen: 29 septembrie 2014.  
2.  Propunere legislativă pentru modificarea art.262 alineatul (3) din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011. Plx. 354/2014. Raport. Termen: 29 septembrie 2014.  
3. Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011. Plx. 353/2014. Raport. Termen: 29 septembrie 2014.  
III. AVIZE 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de 
stat şi private cu program normal de 4 ore. PLx. 338/2014. Aviz. Termen: 08 septembrie 
2014.  

2. Proiect de Lege pentru privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera 



3 
 

atribuite României la nivelul Uniunii Europene. PLx. 364/2014. Aviz. Procedură de urgență. 
Termen: 08 septembrie 2014.  

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. 
Plx. 395/2014. Procedură de urgență. Aviz. Termen: 12 septembrie 2014.  

4. Propunere legislativă - Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe 
teritoriul României. Plx. 403/2014. Aviz. Termen: 15 septembrie 2014.  

5. Propunere legislativă privind statutul artistului. Plx. 405/2014. Aviz. Termen: 15 
septembrie 2014.  

 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Dragoș Gabriel Zisopol, vicepreședintele 

Comisiei.   
Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
Dezbaterile au început cu Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor.  Cercetarea și 
inovarea ca surse de reînnoire a creșterii. COM (2014) 339. Termen: 09.10.2014. Document 
nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinare fondului Comunicării. 

Strategia Europa 2020 și recentele analize anuale ale creșterii subliniază necesitatea de 
a susține și de a promova, cheltuielile, care de fapt reprezintă o investiție în viitor, ce 
favorizează creșterea economică în cadrul eforturilor globale de consolidare fiscală. Există 
dovezi care arată că o mare parte din creșterile recente de productivitate provin din inovare și 
că, în medie, țările care au investit mai mult în cercetare și inovare (C-I) înainte și în timpul 
crizei, au fost cele mai rezistente pe durata declinului economic.  Pentru a beneficia pe deplin 
de avantajele ce apar din furnizarea de produse și servicii, din progresele tehnologice, 
procesele și modelele de afaceri noi, din inovarea netehnologică și cea din sectorul serviciilor, 
guvernele țărilor europene trebuie să adopte o poziție activă în sprijinirea politicilor care 
favorizează cercetarea și inovarea.  

România a utilizat din plin și în mod eficient resursele puse la dispiziție prin fondurile 
structurale, în special cele de investiții în infrastructură, fiind create noi facilități de cercetare, 
distribuite în majoritatea centrelor universitare, dar și în formarea tinerilor cercetători, 
programelor doctorale și postdoctorale. De asemenea, România utilizează un sistem de 
evaluare internațională a propunerilor de proiecte de cercetare și își propune ca în cadrul 
noului Program Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2014-2020 să se utilizeze și 
finanțarea unor priorități în sistemul top-down prin identificarea cerințelor reale ale mediului 
economic. Pentru România este important ca în evaluările ce vor fi făcute cu privire la 
obiectivul asumat pentru 2020, 2% din PIB pentru Cercetare Dezvoltare și Inovare, 1% de la 
buget, 1% din mediul economic, să fie luate în calcul și cheltuielile companiilor 
multinaționale ce își desfășoară  activitatea aici.  O problemă ce ar trebui rezolvată în 
contextul brevetului european unic este legată de faptul că cererile de brevet sunt înregistrate 
de către firma-mamă în țara în care își are sediul.  

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării. Se consideră că 
preluarea recomandărilor din Comunicare este de interes pentru România, mai ales în scopul 
de a determina factorii decizionali ca la întocmirea bugetului de stat să se aibă în vedere aceste 
recomandări și concluzii ale Comunicării. 
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A urmat propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. 
Plx. 361/2014. 

Domnul vicepreședintele Dragoș Gabriel Zisopol a propus amânarea dezbaterii până la 
sosirea punctului de vedere al Guvernului. Cu un unanimitate de voturi a fost aprobată această 
propunere.  

 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea art.262 

alineatul (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 354/2014. 
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a prezentat propunerea legislativă care are ca 

obiect de reglementare modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul modificării normelor didactice pentru profesorii/învățătorii 
din învățământul primar. A precizat că Guvernul nu susține aprobarea. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru și 1 abținere, respingerea 
propunerii legislative, din următoarele motive: 

- în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, norma cadrelor didactice din învățământul primar este norma clasei. 
Disciplinele opționale și cele din trunchiul comun care sunt prevăzute în planurile de 
învățământ pentru învățământul primar sunt realizate de către învățătorii/profesorii pentru 
învățământul primar;  
 - încadrarea învățătorilor/profesorilor pentru învățământul primar cu normă didactică 
de 18 ore, ar implica restrângerea parțială a cadrelor didactice din învățământul primar; 

- prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2014, la alineatul (4) al articolului 262 
se prevede că ”norma didactică de predare-învăţare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c), d) si 
e) pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de 
peste 25 de ani, cu gradul didactic I, şi cel din corpul profesorilor mentori se poate reduce cu 2 
ore săptămânal, fără diminuarea salariului, cu încadrarea în bugetul aprobat”. Pe cale de 
consecință, adoptarea soluției legislative de la punctul 2, s-ar crea un paralelism de legiferare; 
 - întrucât propunerea legislativă are implicații asupra bugetului de stat este necesară o 
informare cu privire la impactul soluțiilor propuse.  

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați:  Radu Zlati, Petru Andea, Anghel 
Stanciu, Raluca Turcan. 

 
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea art.18 din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011. Plx. 353/2014. 
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a prezentat propunerea legislativă care are ca 

obiect de reglementare modificarea articolului 18 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în planurile cadru ale 
învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional, ca parte a trunchiului comun, a 
disciplinei “Etică şi cultură civilă”. Guvernul nu susține aprobarea propunerii legislative.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
 - în prezent, sistemul național de învățământ nu prevede posibilitatea existenței 
disciplinelor cu statut facultativ; 

- este necesară un studiu de impact privind resursele educaționale (curriculare, umane, 
de timp) și o motivație argumentată pentru scoaterea din trunchiul comun a unei discipline 
școlare; 
 - iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative 
propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(5) din 
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Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii asupra 
bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea fişei 
financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată. 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați:  Victor Cristea, Petru Andea, Anghel 
Stanciu, Radu Zlati. 

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore. PLx. 338/2014. 
 În urma dezbaterii, Comisia, cu 9 voturi pentru și 5 abțineri, a hotărât să emită aviz 
negativ asupra proiectului de lege menţionat. 

 
A urmat proiectul de Lege pentru privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera 
atribuite României la nivelul Uniunii Europene. PLx. 364/2014. 

Domnul deputat Szabo Odon a propus un amendament, care a fost aprobat cu 11 voturi 
pentru și 3 abțineri.  

În urma dezbaterii, Comisia, cu 13 voturi pentru și 1 abținere, a hotărât să emită aviz 
favorabil asupra proiectului de lege menţionat, cu un amendament admis.  

 
A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.31/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice. Plx. 395/2014. 

Domnul vicepreședintele Dragoș Gabriel Zisopol a propus amânarea dezbaterii. Cu un 
unanimitate de voturi a fost aprobată această propunere.  

 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă - Lege cadru privind 

statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul României. Plx. 403/2014.  
În urma dezbaterii, Comisia, cu 12 voturi pentru și 3 abțineri, a hotărât să emită aviz 

negativ asupra propunerii legislative menţionate. 
 
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă privind statutul artistului. Plx. 

405/2014.  
În urma dezbaterii, Comisia, cu 12 voturi pentru și 3 abțineri, a hotărât să emită aviz 

negativ asupra propunerii legislative menţionate. 
 
În zilele de miercuri, 24 septembrie și joi, 25 septembrie 2014, lucrările Comisiei au 

avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de 
lucru a Comisiei.   

VICEPREŞEDINTE 
 

Dragoș Gabriel ZISOPOL 


