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Sinteza 
lucrărilor Comisiei  

din perioada  19 -  22 septembrie 2011 
 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 19 - 21 septembrie 2011, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea art.289 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl.x451/2011). 

2.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 

nr.1/2011 privind educaţia naţională (Pl.x 501/2011). 

3. Documentare privind legislaţia în domeniul violenţei în familie. 

 

Miercuri, 21 septembrie 2011 
Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedinte Ileana Cristina Dumitrache.  

La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind completarea art.289 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 

(Pl.x451/2011), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.289 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul ca profesorii universitari, membri ai 

Academiei Române şi ai Academiilor de Ştiinţe pe domenii, să rămână în activitate ca 

titulari cu normă întreagă şi cu dreptul de a conduce doctorate, peste vârsta de 

pensionare, în baza certificatului de sănătate. 

 Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 
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La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională (Pl.x 501/2011), 

Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.45 alin. (13) 

din Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională, intervenţia legislativă având în vedere 

asigurarea de manuale şcolare pentru minorităţile naţionale, tipărite în România, 

eliminându-se posibilitatea importului acestora. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

În zilele de 19 şi  22 septembrie membrii Comisiei s-au documentat cu privire la 

legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 

 

In perioada 19 - 21 septembrie la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Ileana Cristina Dumitrache - vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária, 

doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul 

deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat 

Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru, domnul deputat Ioan Sorin Roman, doamna deputat Lucia-

Ana Varga. 

Au absentat: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, domnul deputat Gheorghe 

Firczak.  

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
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