PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Bucureşti, 26 septembrie 2007
Nr. 29/313
SINTEZA
şedinţei Comisiei din zilele 19 şi 20 septembrie 2007

Şedinţa Comisiei din 19 septembrie 2007 a avut următoarea ordine de zi:
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.84/1995 privind învăţământul. Plx 500/2007.
2. Proiectului de Lege privind medicina şcolară. Plx 504/2007.
3. Proiect de Lege privind instituirea Zilei Şcolii. Plx 507/2007.
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:
M.E.C.T.
- Megdonia Păunescu – director
Ministerul Sănătăţii Publice
- Ervin-Zoltan Szekely – secretar de stat
Ministerul Finanţelor
- Daniela Pescaru – director general adj.
- Doina Lica – şef serviciu
Iniţiatori
- Petru Movilă - deputat
Şedinţa comisiei a fost condusă de dna preşedinte Lia Olguţa Vasilescu.
În deschiderea şedinţei este reamintită ordinea de zi şi se fac unele consideraţii
privind importanţa actelor normative în discuţie.
Se trece la pct 1 al ordinei de zi, propunerea legislativă pentru modificarea
şi completarea Legii nr.84/1995 privind învăţământul. Propunerea legislativă are
ca obiect de reglementare asigurarea manualelor şcolare şi în format electronic,
pentru întregul învăţământ de stat obligatoriu şi pentru elevii din învăţământul
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secundar superior, care provin din familii cu un venit lunar pe membru egal sau
mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară.
Dezbaterile din Comisie au evidenţiat avantajele asigurării formatului
electronic, atât pentru asigurarea accesului la manuale cât şi în procesul didactic,
precum şi avantajele prezentării formatului electronic pe CD-uri sau on-line,
folosind internetul. S-au luat în calcul şi unele aspecte privind dreptul de autor şi
de copiere, care se pot lua în considerare chiar pe baza legislaţiei existente în
domeniu.
Comisia, cu majoritatea voturilor celor prezenţi propune Plenului Camerei
Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu amendamentele prezentate în
raport.
În cadrul pct.2 al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege privind
medicina şcolară. Intervenţiile deputaţilor au scos în evidenţă importanţa
cabinetelor şcolare în instituţiile de învăţământ şi necesitatea acestora în mod
deosebit în anumite situaţii cum ar fi întrecerile sportive, desfăşurarea unor
examene etc. Comisia a hotărât avizarea favorabilă a prezentului proiect de
lege.
Se trece la pct.3 de pe ordinea de zi, dezbaterea proiectului de Lege
privind instituirea Zilei Şcolii. Se subliniază importanţa educativă a instituirii
unui astfel de eveniment, toţi cei prezenţi fiind de acord că este o iniţiativă bună.
Se ridică problema zilei de 5 iunie, care ar putea să corespundă zilelor de
sâmbătă sau duminică. Nu s-au exprimat obiecţii de către deputaţi ca ziua şcolii
să fie 5 iunie, aceasta reprezentând ziua de naştere a lui Gheorghe Lazăr, iar
faptul că această zi ar fi celebrată sâmbăta sau duminica, este foarte bine
deoarece presupune activităţi în afara planului de învăţământ. În cadrul şedinţei
s-a hotărât elaborarea raportului de adoptare, cu amendamente a proiectului de
lege în discuţie.
Ordinea de zi fiind epuizată, lucrările comisiei sunt declarate închise.
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Vasilescu Lia Olguţa
- Andea Petru
- Asztalos Ferenc
- Băniciou Nicolae
- Radan Mihai
- Andronescu Ecaterina
- Bîrsan Iulian-Gabriel
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu
- Dumitriu Mihai
- Fârşirotu Vladimir Mircea
- Florea Damian
- Găleteanu Monalisa
- Király Andrei-Gheorghe
- Magheru Paul
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Manta Pantelimon
Mătuşa Tudor
Puşcă Mircea Valer
Romanescu Marcel Laurenţiu
Sóki Béla
Stanciu Anghel
Ştiucă Alecsandru

La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anastase Roberta
Alma, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob Ridzi Monica Maria, Toma Horia-Victor.

Şedinţa Comisiei din 20 septembrie 2007 a avut ca ordine de zi proiectul
de Lege privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi
jocurilor sportive.
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:
Agenţia Naţională pentru Sport
- Octavian Bellu – preşedinte
Jandarmeria Română
- gen. Olimpiodor Antonescu
- Medvichi Cezar
- Cernat Toni
Ministerul Internelor Reformei şi Administraţiei
- Mircea Alexandru – secretar general adj.
Iniţiator
- Dumitru Dragomir – deputat
Galeria Universitatea Craiova
- Tîrcă Gabriel
- Ivănescu Iuga Codruţ
Pe timpul dezbaterilor s-a subliniat de către majoritatea celor care au luat
cuvântul că legea este necesară. Dl. deputat Dumitru Dragomir a arătat însă că
necesitatea decurge nu numai din considerente interne legate de combaterea
violenţei pe timpul manifestărilor sportive, ci şi din reglementările internaţionale
cum ar fi Regulamentul UEFA; sunt date chiar exemplificări din prevederile
acestuia.
Alţi deputaţi, cât şi din rândul invitaţilor au arătat că au apărut manifestări
violente care trebuie combătute şi în cadrul altor jocuri sportive, cum ar fi
handbalul, tenisul ş.a. Reprezentanţii galeriilor au ridicat problema existenţei
unor prevederi în lege care îngrădesc dreptul la libera exprimare, se au în vedere
interdicţii precum denigrarea, adresarea unor apelative, în general exprimarea
unor atitudini împotriva unor persoane fizice, cu responsabilitate în cadrul
cluburilor sau federaţiilor sportive.
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S-a convenit de către toţi participanţii ca în şedinţa următoare a Comisiei
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport să se procedeze la dezbaterea pe
articole a proiectului de lege, deoarece este necesar să se acorde un timp mai
mare, iar participanţii să vină pregătiţi cu argumente din prevederile legale în
vigoare. Cererea a fost formulată în principal de participanţii galeriilor.
Aşadar, în această primă şedinţă dedicată proiectului de lege privind
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive sa realizat numai dezbaterea generală.
Ordinea de zi fiind epuizată, lucrările comisiei sunt declarate închise.
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Vasilescu Lia Olguţa
- Andea Petru
- Asztalos Ferenc
- Băniciou Nicolae
- Radan Mihai
- Andronescu Ecaterina
- Bîrsan Iulian-Gabriel
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu
- Dumitriu Mihai
- Fârşirotu Vladimir Mircea
- Florea Damian
- Găleteanu Monalisa
- Király Andrei-Gheorghe
- Magheru Paul
- Manta Pantelimon
- Mătuşa Tudor
- Puşcă Mircea Valer
- Romanescu Marcel Laurenţiu
- Sóki Béla
- Stanciu Anghel
- Ştiucă Alecsandru
La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anastase Roberta
Alma, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob Ridzi Monica Maria, Toma Horia-Victor.
PREŞEDINTE
Lia Olguţa Vasilescu

