PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 18 iunie 2012
Nr. 29/114
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 13 şi 14 iunie 2012
Miercuri, 13 iunie 2012
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din 26 membri ai Comisiei, fiind
absenţi 5 deputaţi, după cum urmează:
- Chircu Doiniţa Mariana - Grupul Parlamentar al PD-L
- Gust Băloşin Florentin – Grupul Parlamentar al PSD
- Resmeriţă Cornel Cristian – Grupul Parlamentar al PSD
- Stavrositu Maria - Grupul Parlamentar al PD-L
- Surpăţeanu Mihai - Grupul Parlamentar al PD-L
La lucrările Comisiei a participat ca invitat:
De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
- Liviu Pop – ministru interimar.
Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei a fost următoarea:
Miercuri, 13 iunie 2012, ora 14.00
Joi, 14 iunie 2012, ora 10.00
I. RAPOARTE
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2012
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. PLx 237/2012.
Raport. Termen: 21 iunie 2012. C.D. – prima Cameră sesizată.
2. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia
naţională. Plx. 128/2012. Raport. Termen: 28 mai 2012.
3. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia
naţională. Plx. 129/2012. Raport. Termen: 28 mai 2012.
4. Propunere legislativă pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004. Plx. 133/2012. Raport.
Termen: 25 iunie 2012
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5. Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii
învăţământului nr.84/1995, ca urmare a DCC nr. 1595/14 decembrie 2011. PLx.
45/2010/2012. Retrimis de la Plen. Raport comun suplimentar cu Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi. Termen: 10 aprilie 2012.
6. Raportul de activitate pe anul 2010 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping. R23/2011.
Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru sănătate publică din Senat.
Termen: 21 decembrie 2011. Camera Deputaţilor + Senatul– Cameră decizională.
II. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ
7. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a
Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public. COM (2011)
877. Termen: 19 martie 2012. Document legislativ. Comisia este sesizată pentru
examinarea fondului.
III. AVIZE
8. Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România. Pl 587/2003. Aviz.
Termen: 19 decembrie 2011.
9. Proiect de Lege privind protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în
străinătate. PLx. 100/2012. Aviz. Termen: 14 mai 2012.
10. Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din
învăţământul obligatoriu de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele
de stat şi private. PLx. 152/2012. Aviz. Termen: 06 iunie 2012.
11. Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi
din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul
Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, şi în
administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa. PLx. 153/2012.
Aviz. Termen: 06 iunie 2012.
12. Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Ordonanţa Guvernului nr.25/2006
privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
PLx. 170/2012. Aviz. Termen: 11 iunie 2012. C.D. – Cameră decizională.
13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind
sponsorizarea. PLx. 181/2012. Aviz. Termen: 11 iunie 2012.
14. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie
pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, modificat şi completat. PLx.
188/2012. Aviz. Termen: 11 iunie 2012.
15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind
serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu
tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate. PLx. 213/2012.
Aviz. Termen: 11 iunie 2012.
16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.18/2009
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. Plx. 229/2012. Aviz. Termen: 11 iunie
2012. C.D. – Cameră decizională.
17. Propunere legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei
de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din România.
Plx. 231/2012. Aviz. Termen: 11 iunie 2012.
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18. Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp aflate în
domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice"
Gheorghe Ionescu-Şişeşti "- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi
Caprinelor Palas-Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România -S.A. a obiectivului de investiţii " Varianta de ocolire a municipiului Constanţa".
PLx. 245/2012. Aviz. Procedură de urgenţă. Termen: 15 iunie 2012.. Camera
Deputaţilor - Cameră decizională.
19. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2012
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea
rezidenţiatului. PLx. 240/2012. Aviz. Procedură de urgenţă. Termen: 15 iunie 2012..
Camera Deputaţilor - Cameră decizională.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele
Comisiei.
Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a prezentat
propunerea făcută de Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal pentru funcţia de
vicepreşedinte al Comisiei, în persoana domnului deputat Gondor Marius Sorin. Cu
unanimitate de voturi, domnul deputat Marius Sorin Gondor a fost votat pentru funcţia de
vicepreşedinte al Comisiei.
Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că s-a înaintat o adresă
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, prin care s-a solicitat crearea unei noi funcţii de
vicepreşedinte, care să aparţină majorităţii nou create, deoarece în momentul de faţă aceasta
nu deţine nici o funcţie de vicepreşedinte. Această funcţie urmează să fie deţinută de Grupul
parlamentar al PSD. Astfel, Grupul Parlamentar al PD-L poate să păstreze funcţia de
vicepreşedinte în Biroul Comisiei.
Domnul deputat Marius Spînu a adresat două întrebări domnului ministru interimar
Liviu Pop, şi anume: de ce a schimbat componenţa comisiei de etică înainte de verificarea
cazul de plagiat al domnului senator Ioan Mang şi ce proiecte are pentru o rectificare
bugetară pozitivă pentru educaţie.
Domnul deputat Anghel Stanciu a propus ca o dată pe trimestru domnul ministru să
vină la comisie pentru a prezenta proiectele ministerului şi a răspunde la întrebări.
Domnul deputat Victor Cristea a fost de acord cu propunerea făcută de domnul
deputat Anghel Stanciu.
Domnul ministru Liviu Pop a răspuns la întrebările adresate şi a arătat că sunt multe
probleme la Ministerul Educaţiei, unele venind din aplicarea noii legi a educaţiei. Referitor
la comisia de etică a răspuns că a fost schimbată din cauza ineficienţei. De asemenea, a spus
că în acest moment se lucrează la rectificarea bugetară şi oricând va sta la dispoziţia
membrilor comisiei, atât la Parlament cât şi la minister.
În continuare, s-a trecut la dezbaterea primul punct din ordinea de zi, proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea
şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (PLx 237/2012).
Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de
reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul încadrării cu personal didactic titular la
clasa pregătitoare prin asigurarea mobilităţii acestuia, a reglementării posibilităţii
funcţionării claselor sub efectivul minim în zonele izolate din mediul rural, precum şi al
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asigurării ocupării funcţiilor de conducere în unităţile de învăţământ preuniversitar şi casele
corpului didactic şi a funcţiilor de conducere, îndrumare şi control în inspectoratele şcolare,
până la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor funcţii.
Domnul ministru Liviu Pop a precizat că susţine aprobarea ordonanţei de urgenţă în
forma prezentată.
Domnul deputat Anghel Stanciu a menţionat că ordonanţa este oportună, dar are un
amendament pe îl va prezenta la dezbaterea pe articole.
Domnul deputat Marius Spînu nu susţine aprobarea acestei ordonanţe deoarece
consideră că unele prevederi sunt oportune, dar altele nu.
Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a constatat lipsa de cvorum şi în
consecinţă a suspendat şedinţa. Lucrările se vor relua, joi, 14 iunie 2012, ora 10.00.
Joi, 14 iunie 2012
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din 26 membri ai Comisiei, fiind
absenţi 9 deputaţi, după cum urmează:
- Ardeleanu Sanda Maria - Grupul Parlamentar al PD-L
- Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu – Grupul Parlamentar al PD-L
- Chircu Doiniţa Mariana - Grupul Parlamentar al PD-L
- Farkas Anna-Lili – Grupul Parlamentar UDMR
- Mustea Şerban Răzvan - Grupul Parlamentar al PD-L
- Peto Csilla Maria – Grupul Parlamentar UDMR
- Spînu Teodor Marius - Grupul Parlamentar al PD-L
- Stavrositu Maria - Grupul Parlamentar al PD-L
- Surpăţeanu Mihai - Grupul Parlamentar al PD-L.
La lucrările Comisiei a participat ca invitat:
De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
- Andrei Kirlay – secretar de stat.
De la Ministerul Culturii şi Patrimoniu Naţional
- Irina Cajal – secretar de stat;
- Cornel Frimu – consilier.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele
Comisiei.
Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011 (PLx 237/2012).
Deoarece dezbaterea generală a fost făcută în şedinţa anterioară s-a trecut la
dezbaterea pe articole. Proiectul de lege a fost aprobat cu unanimitatea voturilor celor
prezenţi, cu amendamente care se regăsesc în raportul comisiei.
În continuare, punctele 2, 3, 4 şi 5 din ordinea de zi au fost amânate deoarece nu au
punctul de vedere al Guvernului.
A urmat Raportul de activitate pe anul 2010 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping
(R23/2011).
Raportul de activitate pe anul 2010 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD) este
structurat pe mai multe capitole: Programul de armonizare a legislaţiei, Programul de
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educaţiei, informare şi prevenire, Programul de testare doping, Prevenirea şi combaterea
traficului ilicit de substanţe interzise, relaţii publice şi relaţii internaţionale, Managementul
resurselor financiare, Laboratoarele de control doping, Programul de cercetare ştiinţifică şi
socio-umană, Perspective 2011.
Membrii Comisiei au apreciat în mod deosebit activitatea desfăşurată de ANAD în
anul 2010, precum şi profesionalismul de care a dat dovadă personalul Agenţiei în
combaterea fenomenului de dopaj în sport.
Comisia a luat act de conţinutul Raportului de activitate pe anul 2010 al Agenţiei
Naţionale Anti-Doping.
S-a continuat cu propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului
de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public.
COM (2011) 877.
Referitor la conţinutul Propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:
obiectivul directivei constă în facilitarea reutilizării informaţiilor din sectorul public (ISP)
pe teritoriul Uniunii prin armonizarea condiţiilor de bază privind reutilizarea şi înlăturarea
unor obstacole majore din calea reutilizării informaţiilor pe piaţa internă. Directiva prevede
dispoziţii în ceea ce priveşte nediscriminarea, taxarea, acordurile exclusive, transparenţa,
acordarea licenţelor şi instrumentele practice care facilitează găsirea şi reutilizarea
documentelor publice. Există o serie de obstacole în reutilizarea ISP: încercări ale
organismelor din sectorul public de a maximiza recuperarea costurilor în detrimentul
beneficiilor care pot fi aduse economiei în ansamblu, concurenţa dintre sectorul public şi cel
privat, aspecte practice care împiedică reutilizarea - lipsa de informaţii privind ISP
disponibile, mentalitatea unor organisme din sectorul public care nu conştientizează
potenţialul economic aflat în joc. Problemele identificate sunt: claritatea şi transparenţa
insuficientă a normelor privind reutilizarea ISP, resursele de informaţii blocate, taxele
excesive, lipsa unor condiţii de concurenţă echitabile, aplicarea insuficientă a dispoziţiilor
privind reutilizarea şi abordările inconsecvente adoptate de statele membre la nivel
individual. Informaţiile din sectorul public constituie o materie primă importantă pentru
produsele şi serviciile cu conţinut digital. Organismele publice produc, colectează sau deţin
o multitudine de informaţii şi conţinuturi, care variază de la date statistice, economice sau
de mediu la materiale de arhivă, colecţii de cărţi sau opere de artă. Obiectivul general al
acestei acţiuni a Uniunii este de a contribui la creşterea economică şi la crearea de locuri de
muncă prin ameliorarea condiţiilor de exploatare a ISP. Reexaminarea constă în eliminarea
diferenţelor persistente şi emergente dintre statele membre în ceea ce priveşte exploatarea
informaţiilor din sectorul public, care împiedică realizarea potenţialului economic deplin al
acestei resurse. Obiectivele specifice vizează facilitarea creării, la nivelul întregii Uniuni de
produse şi servicii bazate pe ISP, asigurarea utilizării transfrontaliere efective a ISP pentru
produsele şi serviciile cu valoare adăugată, limitarea denaturărilor concurenţei pe piaţa
Uniunii şi prevenirea accentuării disparităţilor dintre statele membre în ceea ce priveşte
abordarea reutilizării ISP. Deschiderea ISP către reutilizare va avea un efect pozitiv asupra
transparenţei, eficienţei şi responsabilizării guvernelor, contribuind la autonomizarea
cetăţenilor. Avantaje care pot fi obţinute în urma îmbunătăţirii accesului şi a facilitării
reutilizării informaţiilor: inovarea în domeniul produselor bazate direct pe ISP şi al
produselor complementare, reducerea costurilor de tranzacţie şi realizarea de câştiguri de
eficienţă în sectorul public şi, din ce în ce mai mult, combinarea diferitor informaţii publice
şi private cu scopul de a produce bunuri noi. Avantajele economice totale directe şi indirecte
obţinute din aplicaţiile ISP şi utilizarea acestora în ansamblul economiei UE27 se ridică la
aproximativ 140 de miliarde EUR pe an. Provocarea cu care se confruntă directiva constă în
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dotarea pieţei cu un cadru juridic optim care să faciliteze şi să stimuleze reutilizarea datelor
publice deschise în scopuri comerciale şi necomerciale. Evaluarea impactului a arătat
existenţa a cinci opţiuni: abrogarea directivei, menţinerea dispoziţiilor actuale, modificări
care variază de la simplele „reglaje” tehnice la modificarea considerabilă a dispoziţiilor.
Opţiunea care ar asigura convergenţa abordărilor naţionale de reglementare favorabile
reutilizării pe piaţa internă, sporind, prin urmare, certitudinea juridică, promovând
stimulentele şi eliminând obstacolele din calea reutilizării ISP ar fi cea care ar combina
modificările de fond ale cadrului privind reutilizarea cu orientările suplimentare privind
principiile care urmează să fie aplicate de autorităţile naţionale în momentul implementării
acesteia la nivel naţional.

PREŞEDINTE
Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU

