PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 27 februarie 2012
Nr. 29/30
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 februarie 2012
Marţi, 21 februarie 2012
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din 26 membri ai Comisiei,
fiind absent un deputat, după cum urmează:
- Mustea Şerban Răzvan - Grupul Parlamentar al PDL
După începerea şedinţei, membrii Uniunii Social-Liberale au părăsit sala.
La lucrările Comisiei a participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
- Andrei Kiraly – secretar de stat
- Mihaela Udrea – Autoritatea Naţională pentru Calificări
- Alexandru Căbuz – consilier, Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.
De la Ministerul Finanţelor Publice
- Marin Cojoc – director
De la Ministerul Administraţiei şi Internelor
- Irina Alexe – secretar de stat
De la Ministerul Muncii
- Valentin Mocanu – secretar de stat
- Tania Grigore – şef serviciu
- Cecilia Sebe – şef serviciu.
Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei a fost următoarea:
RAPOARTE
1. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.264 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 783/2011. Raport. Termen: 14 februarie 2012.
C.D. – Primă Cameră sesizată.
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. Plx. 670/2011. Raport. Termen: 20
decembrie 2011. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
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3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.24/2010
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în
şcoli. Plx. 433/2011. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 12 septembrie 2011. C.D. –
Cameră decizională.
4. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 privind
stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care
studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii
Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din
Confederaţia Elveţiană. PL.x. 518/2010. Raport. Termen: 24 noiembrie 2010.. C.D.
– Cameră decizională.
5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. PLx. 75/2011. Raport comun cu
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 31 martie 2011. Iniţiator:
Guvern. C.D. – Cameră decizională.
6. Proiect de Lege privind medicina şcolară. PLx. 678/2011. Raport comun cu
Comisia pentru sănătate şi familie. Termen: 20 decembrie 2011. C.D. – Cameră
decizională.
7. Proiect de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate
unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară. PLx. 735/2011. Raport comun cu
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru economic.
Termen: 28 decembrie 2011.
8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul
Oradea, judeţul Bihor. PLx. 773/2011. Raport. Termen: 9 februarie 2012. Iniţiator:
Guvern. C.D. – Cameră decizională. Raportori: Iosif Kötő, Teodor Marius Spînu,
Maria Stavrositu. Termen: 21 februarie 2012.
9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii „Sapienţia” din municipiul
Cluj-Napoca, judeţul Cluj. PLx. 774/2011. Raport. Termen: 9 februarie 2012.
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. Raportori: Iosif Kötő, Teodor Marius
Spînu, Maria Stavrositu. Termen: 21 februarie 2012.
Miercuri, 22 februarie şi joi, 23 februarie 2012
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Josef Koto, vicepreşedintele
Comisiei
Domnul deputat Marius Spînu a propus ca punctele 8 şi 9 din ordinea de zi să fie
trecute pe punctele 1 şi 2. Ordinea de zi, cu propunerea de modificare, a fost aprobată
cu unanimitate de voturi.
Domnul vicepreşedinte Josef Koto a precizat că cele două proiecte de lege şi
anume proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea,
judeţul Bihor (PLx. 773/2011) şi proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii
„Sapienţia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj (PLx. 774/2011), se vor dezbate
împreună, deoarece au acelaşi obiect de reglementare. În continuare a prezentat
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preraportul întocmit de subcomisia constituită pentru analizarea celor două proiecte de
lege.
Proiectele de lege au ca obiect de reglementare înfiinţarea Universităţii Agora
din municipiul Oradea, judeţul Bihor/ Universităţii „Sapienţia” din municipiul ClujNapoca, judeţul Cluj, ca instituţii de învăţământ superior, persoane juridice de drept
privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu predare în
limba română/maghiară. Începerea procedurii de acreditare s-a realizat în baza
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 (art. 31), actele de
înfiinţare fiind din data de 17.03.2000 pentru Universitatea Agora şi din 13.01.2000
pentru Universitatea Sapienţia. Termenul de depunere a cererii în vederea acreditării nu
poate depăşi 2 ani de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării
autorizaţiei de funcţionare provizorie; aceasta este o condiţie îndeplinită. ARACIS a
realizat rapoartele de evaluare cu nr. 87/06.01.2011 pentru Universitatea Agrora şi
7609/23.07.2010 pentru Universitatea Sapienţia, prin care propune acreditarea prin
lege. Guvernul este iniţiatorul proiectelor de lege prin care se propune atât înfiinţarea,
cât şi facultăţile şi specializările. Universitatea Agrora are 4 specializări autorizate să
funcţioneze provizoriu, dintre care 3 (Drept, Management şi Contabilitate, Informatică
de gestiune) sunt acreditate. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice, cu specializările
Drept, Management şi Contabilitate, Informatică de gestiune, este cu predare în limba
română. Universitatea Sapienţia are 29 specializări autorizate să funcţioneze provizoriu,
în cadrul a 25 de domenii de studii universitare de licenţă, din care 14 sunt propuse spre
acreditare. Totodată, cele două universităţi au cel puţin 3 programe de studii acreditate.
Din studierea raportului de autoevaluare al universităţilor şi a raportului de evaluare al
ARACIS reiese: planurile de învăţământ cuprind disciplinele fundamentale, disciplinele
de specialitate în domeniu şi discipline complementare – discipline obligatorii,
opţionale, facultative – conform normelor planului naţional; statul de funcţii
corespunde prevederilor HG nr. 1418/2006: personal de conducere (rector, prorector,
decan, prodecan, şefi de catedră), cadre didactice titulare în învăţământul superior, cu
norma de bază în instituţia respectivă, profesori şi conferenţiari titulari; pentru fiecare
program de studii au ciclul de licenţă; 70% din posturi sunt acoperite cu cadre didactice
cu normă de bază, titulare, din care 25% sunt profesori şi conferenţiari; 51% din totalul
absolvenţilor fiecăreia din primele trei serii au promovat examenul de licenţă;
minimum 40% din totalul absolvenţilor fiecăreia din primele trei serii sunt încadraţi cu
contract de muncă legat pe posturi corespunzătoare specializărilor absolvite.
Conform anexelor la proiectul de lege, Universitatea Agrora şi Universitatea
Sapienţia dispun de patrimoniu propriu prevăzut de lege.
În concluzie, Universitatea Agrora şi Universitatea Sapienţia îndeplinesc
condiţiile necesare pentru a fi acreditate prin lege.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a menţionat că Guvernul susţine aprobarea
celor două proiecte de lege.
În urma dezbaterii pe articole, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
adoptarea proiectului de lege privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul
Oradea, judeţul Bihor, în forma adoptată de Senat.
Comisia a adoptat cu amendamente proiectul de lege privind înfiinţarea
Universităţii „Sapienţia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, cu unanimitatea
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voturilor celor prezenţi. S-a corectat denumirea universităţii în „Sapientia” şi s-a
completat anexa privind patrimoniul.
Dezbaterile au continuat cu Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al
art.264 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 783/2011).
Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca
obiect de reglementare modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, în sensul acordării gradaţiei de merit şi pentru personalul
didactic auxiliar, nu doar pentru personalul didactic. Prin modificarea adusă, gradaţia
de merit se va acorda, prin concurs, pe o perioadă de 5 ani, pentru 16% din posturile
didactice şi didactice auxiliare existente la nivelul inspectoratului şcolar, reprezentând
25% din salariul de bază.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că nu este nevoie de această
reglementare deoarece Legea educaţiei naţionale este acoperitoare.
Domnii deputaţi Cătălin Croitoru, Doiniţa Chircu, Marius Gondor, Anna-Lili
Farkaş, Dragoş Zisopol, Marius Spînu au susţinut aprobarea propunerii legislative.
În urma dezbaterii pe articole, propunerea legislativă a fost adoptată cu
amendamente cu unanimitate de voturi.
A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (Plx. 670/2011).
Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de
reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în
cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările
ulterioare, în vederea realizării unei clarificări a textului privind categoriile de abateri
de la buna conduită în activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi
inovare, precum şi o detaliere la nivel procedural, în special în ceea ce priveşte
procedura de contestare a deciziilor comisiilor de etică sau a Consiliului Naţional de
Etică.
Domnul vicepreşedinte Josef Koto a propus constituirea unei subcomisii care să
analizeze proiectul de lege. Subcomisia a fost formată din următorii deputaţi: Marius
Spînu, Sanda Maria Ardeleanu, Mihai Surpăţeanu. Termen 2 săptămâni.
Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost amânat.
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea
Ordonanţei de Urgenţă nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a
consumului de fructe proaspete în şcoli (Plx. 433/2011).
Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca
obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.24/2010 privind
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, în sensul transferării atribuţiilor şi
responsabilităţilor ce decurg din derularea programului în sarcina consiliilor de
administraţie ale unităţilor de învăţământ pentru a le permite acestora să-şi aleagă
furnizorii şi să contracteze direct cu aceştia. Plata facturilor şi serviciilor contractate se
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va face de către directorii unităţilor de învăţământ, în calitate de ordonatori terţiari de
credite. În prezent, aceste atribuţii sunt în sarcina consiliilor judeţene, consiliilor locale
ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale comunelor, oraşelor şi municipiilor.
Totodată, în scopul îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor menţionate, se propune
ca sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat să se repartizeze direct pe
unităţi şcolare.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a menţionat că Guvernul nu susţine
aprobarea propunerii legislative.
Domnii deputaţi Cătălin Croitoru, Doiniţa Chircu, Dragoş Zisopol, Marius
Gondor, Anna-Lili Farkaş au susţinut aprobarea propunerii legislative.
Domnul vicepreşedinte Josef Koto a propus amânarea dezbaterii pentru două
săptămâni, timp în care să se discute cu iniţiatorul. Cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere
propunerea legislativă a fost amânată.
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare,
în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt
membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul
Economic European şi din Confederaţia Elveţiană (PL.x. 518/2010).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei
Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare,
în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt
membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul
Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în sensul ca valoarea taxelor să fie
stabilită de către senatele universităţilor, fapt ce ar face ca învăţământul superior
românesc să fie mai atractiv pentru cetăţenii străini.
Domnul deputat Marius Spînu a precizat că susţine proiectul de lege şi că trebuie
modificat anul de învăţământ din care trebuie începute aplicarea prevederilor
ordonanţei.
Doamna deputat Sanda Maria Ardeleanu a subliniat că este necesar şi important
acest act normativ, susţinând adoptarea.
Domnul vicepreşedinte Josef Koto a constatat lipsa de cvorum şi, în consecinţă, a
suspendat lucrările şedinţei, urmând ca celelalte proiecte de lege din ordinea de zi să fie
dezbătute într-o şedinţă viitoare.
În zilele de miercuri, 22 februarie şi joi, 23 februarie 2012, lucrările Comisiei
au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe
agenda de lucru a Comisiei.
PREŞEDINTE
Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU

