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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele 10 și 12 martie 2015 

 
 

Şedinţele Comisiei din zilele  10 și 12 martie 2015 au avut următoarea ordine de zi: 
Marţi, 10 martie 2015 

I. AVIZ 
1. Propunere legislativă pentru constituirea, organizarea şi funcţionarea Corpului 

experţilor şi evaluatorilor tehnici auto din România. Plx. 85/2015. Aviz.  
2. Propunere legislativă privind plata unor sume personalului din învăţământ. 

Plx.103/2015. Aviz.  
3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.103 din 14 

noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Plx. 111/2015. Aviz.  

II. RAPOARTE 
1.  Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei "Istoria Totalitarismului în 

România" în ciclul superior al liceului. Plx. 525/2014. Raport. Termen: 18 decembrie 
2014. C.D. – Cameră decizională. 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice 
sportului nr. 69/2000. Plx 32/2015.  
 

Joi, 12 martie 2015 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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1.  Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei "Istoria Totalitarismului în 
România" în ciclul superior al liceului. Plx. 525/2014. Raport. Termen: 18 decembrie 
2014. C.D. – Cameră decizională. 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice 
sportului nr. 69/2000. Plx 32/2015.  
 

Joi, 12 martie 2015 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae Diaconu, 
președintele Comisiei.  

Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru constituirea, organizarea şi 

funcţionarea Corpului experţilor şi evaluatorilor tehnici auto din România. Plx. 85/2015.  
Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a propus amânarea dezbaterii cu o 

săptămână, deoarece inițiatorii nu sunt prezenți. 
 Doamna Florentina Almășanu, director general, Uniunea Națională a Societăților de 
Asigurare Reasigurare, a susținut că, prin adoptarea propunerii legislative se produc mari 
neajunsuri în industria asigurărilor. Înființarea Corpului experţilor şi evaluatorilor tehnici 
auto din România (CEETAR) ar duce la încălcarea normelor europene în materie și ar afecta 
funcționarea pieței asigurărilor și reasigurărilor românești. Efectul principal va fi majorarea 
primelor de asigurare ca rezultat al creșterii costurilor aferente regularizării daunelor. Pe 
cale de consecință, nu susține aprobarea acesteia. 
 Domnul deputat Petru Andea a propus emiterea unui aviz negativ. 
 Domnul deputat Szabo Odon a susținut avizarea negativă. 
 Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a supus votului propunerea de amânare a 
dezbaterii cu o săptămână. Propunerea de amânare nu a fost aprobată, întrunind 7 voturi 
pentru, 10 voturi împotrivă și 2 abțineri.  
 În continuare, a fost supusă votului propunerea avizare negativă, care a fost aprobată 
cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 1 abținere.  
 
 Lucrările au continuat cu propunerea legislativă privind plata unor sume personalului 
din învăţământ. Plx.103/2015.   
 Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că atât Ministerul 
Finanțelor, cât și Ministerul Educației și Cercetării Științifice nu susțin avizarea favorabilă a 
propunerii legislative și a precizat că în acest moment Ordonanța nr.71/2009 reglementează 
eșalonarea plăților și recompenselor pentru cadrele didactice. 
 În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Anghel Stanciu, 
Alexandru Ștefan Băișanu, Raluca Turcan, Radu Zlati, Szabo Odon, Ion Eparu, Petru 
Andea, Sorin Avram Iacoban, Maria Grecea, Dragoș Gabriel Zisopol. 
 

Lucrările ședinței au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. 
Plx. 111/2015. 
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Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a precizat că inițiativa legislativă a 
rămas fără obiect de reglementare, deoarece Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor 
acte normative. Urmare acestei intervenții legislative guvernamentale, cuantumul 
indemnizației de merit acordate personalităților române de prestigiu ale științei, culturii și 
sportului pentru realizări deosebite și pentru recompensarea unei activități de notorietate 
este cel stabilit la art.5 alin.(1) din Legea nr.118/2001, respectiv de 3 salarii minime brute pe 
țară. În consecință, a propus avizarea negativă a inițiativei legislative.  

Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, avizarea negativă. 
 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru introducerea 

disciplinei "Istoria Totalitarismului în România" în ciclul superior al liceului. Plx. 525/2014. 
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a prezentat propunerea legislativă 

care are ca obiect de reglementare introducerea disciplinei „Istoria Totalitarismului în 
România”, ca disciplină obligatorie în programa de învăţământ pentru clasa a XII-a. 
Ministerul Educației, Cercetării Științifice nu susține aprobarea acesteia. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a propus respingerea propunerii legislative.  
În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a aprobat 

respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
- soluţia legislativă propusă este contradictorie, având în vedere faptul că nu se 

precizează clar dacă disciplina "Istoria totalitarismului în România” este o disciplină nouă în 
programa şcolară sau modifică conţinutul disciplinei Istorie; 

- planurile-cadru şi programa şcolară, precum şi conţinutul disciplinelor studiate în 
învăţământul preuniversitar se stabilesc prin ordin al Ministrului Educaţiei, făcând parte din 
legislaţia subsecventă, nu prin lege; 

- programa şcolară pentru disciplina Istoria românilor care se studiază în clasa a XII-
a este acoperitoare, având în vedere că aceasta cuprinde la capitolul Statul şi politica şi 
capitolul Relaţii internaţionale în perioada ultimului deceniu aspecte referitoare la istoria 
totalitarismului.  

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Raluca Turcan, Radu Zlati, 
Alexandru Ștefan Băișanu. 

 
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice 

sportului nr. 69/2000. Plx 32/2015. 
Domnul vicepreședinte Alexandru Ștefan Băișanu, în calitate de inițiator, a propus 

amânarea dezbaterilor cu o lună de zile, până în momentul în care Comisia va fi sesizată cu 
proiectul de modificare a Legii educației fizice și sportului, pentru a fi dezbătute împreună. 

În urma dezbaterilor, Comisia a aprobat, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
amânarea dezbaterii cu o lună de zile.  

 
În încheierea ședinței, domnul deputat Anghel Stanciu a făcut unele propuneri 

referitoare la ordinea de zi a Comisiei. Astfel, a propus să fie introdus pe ordinea de zi și un 
punct Diverse, unde se vor putea dezbate diferite probleme sesizate membrilor Comisiei în  
teritoriu. Totodată, a mai propus ca Punctul de vedere al Guvernului asupra inițiativelor 
legislative să fie prezentat de reprezentanții ministerelor după intervențiile parlamentarilor. 
A mai precizat că, în conformitate cu Legea educației naționale, nr.1/2011, Ministerul 
Educaţiei și Cercetării Științifice trebuie să prezinte anual un raport privind starea sistemului 
de învățământ și a solicitat ca ministerul să informeze când va prezenta acest raport. Pentru 
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a cuprinde și soluționat cât mai multe probleme din sistemul educațional, în funcție de 
temele care apar, ar fi util să fie invitați rectori, inspectori școlari generali, reprezentanți ai 
ministerelor, alți factori implicați.  

Domnul deputat Ovidiu Ioan Dumitru a fost de acord cu propunerile prezentate de 
domnul deputat Anghel Stanciu. 

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a menționat că propunerile prezentate 
de domnul deputat Anghel Stanciu au fost deja discutate în ședința Biroului Comisiei. În 
același timp, a menționat că, tot în ședința Biroului Comisiei, s-a hotărât respectarea 
punctualității în ceea ce privește ora de începere a ședințelor.  
  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat. 
 De la Uniunea Națională a Societăților de Asigurare Reasigurare 

- Florentina Almășanu – director general. 
 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Diaconu Adrian Nicolae - 
președinte, Băișanu Ștefan Alexandru - vicepreşedinte, Iacoban Sorin Avram - 
vicepreședinte, Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor - secretar, înlocuit 
de domnul deputat Gliga Vasile Gheorghe, Turcan Raluca – secretar, Andea Petru, Berci 
Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, Enache Marian, Eparu 
Ion, Grecea Maria, Kereskényi Gábor, Marin Laura, Pană Adriana-Doina, Rădulescu 
Romeo, Stanciu Anghel, Szabó Ödön, Vasilică Radu Costin, înlocuit de doamna deputat 
Intotero Natalia Elena, Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Cristea Victor, Anușca Roxana 
Florentina, Ardeleanu Sanda-Maria, Gust Băloșin Florentin, Oros Nechita-Adrian, 
Resmeriță Cornel-Cristian, Vasilică Radu Costin.  

 
În ziua de joi, 12 martie 2015, 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 joi, 12 martie 2015 au fost prezenţi următorii deputaţi: 
Diaconu Adrian Nicolae – președinte, Băișanu Ștefan Alexandru – vicepreşedinte, Iacoban 
Sorin Avram – vicepreședinte,  Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor  - 
secretar,  Turcan Raluca – secretar,  Andea Petru, Anuşca Roxana-Florentina, Ardeleanu 
Sanda-Maria, Berci Vasile, Cherecheş Florica,  Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, 
Enache Marian, Eparu Ion,  Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Marin Laura,  Oros 
Nechita-Adrian, Pană Adriana-Doina, Rădulescu Romeo, Resmeriţă Cornel-Cristian, 
Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin,  Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Kereskényi Gábor și Szabó 
Ödön.   

 
PREŞEDINTE 

 
Adrian Nicolae DIACONU 

 


