PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 08 octombrie 2012
Nr. 29/150
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 19 şi 20 septembrie 2012
Miercuri, 19 septembrie 2012
La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
- Andrei Kiraly - secretar de stat
- Constantin Rînea - secretar general Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”
- Dumitru Simionescu – vicepreşedinte.
- Mihai Nicolescu – vicepreşedinte.
Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei a fost următoarea:
Miercuri, 19 septembrie 2012
I. RAPOARTE
1. Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011, ca urmare a DCC nr. 681/27 iunie 2012, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.477/12 iulie 2012. Plx. 239/2011/2012. Raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 14 septembrie 2012. Iniţiatori: deputat
PSD Croitoru Cătălin, senator PSD Filip Petru. C.D. – primă Cameră sesizată.
2. Reexaminare texte declarate neconstituţionale prin D.C.C. nr.615/2012 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie
1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării
acesteia si a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri
imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobata cu modificări şi completări
prin Legea nr. 501/2002. PL 679/2002. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi. Termen: 11 septembrie 2012. C.D. – primă Cameră sesizată.
3. Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului
şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului
Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi,
pentru realizarea unui campus universitar pentru Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi
Medicină Veterinară Bucureşti - Filiala Călăraşi. Plx. 300/2012. Raport comun cu Comisia
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pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţional şi Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi. Termen: 10 septembrie 2012. C.D. – Cameră decizională.
4. 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.
5. Proiect de Lege pentru accesul gratuit în muzee al preşcolarilor şi şcolarilor din
învăţământul primar. PLx. 113/2012. Raport comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă. Termen: 31 mai 2012. C.D. – Cameră decizională.
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2011
pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative. PLx. 31/2012. Procedură de urgenţă.
Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 27 martie 2012.
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
II. AVIZE
7. Propunerea legislativa privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al
statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe IonescuŞişeşti "- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea în domeniul privat al
Oraşului Fundulea, judeţul Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului
Fundulea, Judeţul Călăraşi, în vederea realizării obiectivului privind dezvoltarea economică a
Oraşului Fundulea. Plx. 262/2012. Aviz. Termen: 29 iunie 2012. C.D. – Cameră
decizională.
III. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ
8. Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind gestionarea
colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi acordarea de licenţe multiteritoriale
pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piaţa internă. COM
(2012) 372. Termen: 12 octombrie 2012. Document legislativ. Comisia este sesizată pentru
examinarea subsidiarităţii.
Joi, 20 septembrie 2012
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat prof. univ. dr. Cristian Sorin
Dumitrescu, preşedintele Comisiei.
Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
Dezbaterile au început cu Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, ca urmare a DCC nr. 681/27 iunie 2012,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.477/12 iulie 2012. Plx.
239/2011/2012. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a arătat că iniţiativa legislativă are ca
obiect de reglementare modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, reglementarea
propusă vizând managementul universităţilor, oferirea unui conţinut european conceptului de
autonomie universitară, garant pentru întreg învăţământul superior românesc, precum şi
gratuitatea învăţământului superior de stat. Preşedintele României a solicitat Curţii
Constituţionale să se pronunţe asupra constituţionalităţii Legii pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, pentru că se încalcă dispoziţiile
constituţionale ale art.44 alin.(1) şi (2) privind dreptul de proprietate privată, precum şi cele
ale art.32 alin.(6) privind autonomia universitară. Asupra acestei legi a fost depusă sesizare de
neconstituţionalitate la data de 29 mai 2012, în urma căreia Curtea Constituţională s-a
pronunţat la data de 27 iunie, prin Decizia nr.681/2012, prin care declară Legea pentru
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modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 ca fiind neconstituţională în
ansamblul său. În motivarea Deciziei, Curtea Constituţională a reţinut că obiecţia de
neconstituţionalitate este întemeiată deoarece patrimoniul constituit în condiţiile menţionate
poate aparţine numai universităţilor particulare înfiinţate. Acest lucru nu înseamnă că
fondatorii nu au dreptul la restituirea părţilor sociale iniţiale în caz de desfiinţare a
universităţilor particulare. Ori, dispoziţiile legale criticate în speţă operează, în fapt, o dublă
expropriere a instituţiilor de învăţământ superior particulare şi confesionale în favoarea
fondatorilor. Acest lucru se realizează prin introducerea menţiunii (în partea a doua a alin. (1)
al art. 229 din Legea nr. 1/2011) conform căreia patrimoniul acestor instituţii este proprietatea
privată a fondatorilor. Practic, prin această lege este transferat fondatorilor atât patrimoniul lor
iniţial (alcătuit din drepturi şi obligaţii) considerat ca făcând parte, în continuare, din
patrimoniul lor general, cât şi patrimoniul dobândit de instituţiile de învăţământ superior
particulare şi confesionale ulterior înfiinţării lor.
În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere formulate, membrii Comisiei au hotărât,
cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cererii de
reexaminare formulată de Preşedintele României şi respingerea Legii.
A urmat Reexaminarea textelor declarate neconstituţionale prin D.C.C. nr.615/2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 48/2004
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru
accelerarea aplicării acesteia si a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobata
cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002. PL 679/2002. Raport comun cu
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
Având în vedere obiectul de reglementare al Legii, membrii Comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să solicite Biroului Permanent, în conformitate cu prevederile art.64
alin.(4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, desesizarea Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil din
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul
public al Municipiului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi,
judeţul Călăraşi, pentru realizarea unui campus universitar pentru Universitatea de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti - Filiala Călăraşi. Plx. 300/2012. Raport
comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţional şi Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi.
Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca obiect de
reglementare transmiterea unei cazărmi aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
către Consiliul Local Călăraşi pentru construirea unui campus universitar.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a menţionat că Guvernul nu susţine aprobarea
propunerii legislative deoarece există cadrul legislativ care reglementează situaţia prezentată,
respectiv Legea nr.213/1998.
Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a propus respingerea propunerii
legislative, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
A urmat proiectul de Lege privind medicina şcolară. PLx. 678/2011. Raport comun cu
Comisia pentru sănătate şi familie.
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Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de
reglementare domeniul asistenţei medicale şcolare, în vederea
medicale şi stomatologice a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
public sau privat.
Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a propus
lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

lege care are ca obiect de
asigurării asistenţei sociale
din sistemul de învăţământ
respingerea proiectului de

S-a continuat cu proiectul de Lege pentru accesul gratuit în muzee al preşcolarilor şi
şcolarilor din învăţământul primar. PLx. 113/2012. Raport comun cu Comisia pentru cultură,
arte, mijloace de informare în masă.
Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect
reglementarea accesului gratuit în muzee al preşcolarilor şi şcolarilor din învăţământul primar,
contravaloarea costului biletelor de acces fiind alocată lunar de către Guvern, prin autorităţile
responsabile.
Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a propus respingerea proiectului de
lege, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative. PLx. 31/2012. Raport
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor pentru o săptămână,
când Agenţia Naţională pentru Cercetarea Ştiinţifică va prezenta un punct de vedere asupra
proiectului de lege.
Lucrările au continuat cu propunerea legislativa privind transmiterea unor terenuri din
domeniul privat al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti "- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea
în domeniul privat al Oraşului Fundulea, judeţul Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local
al Oraşului Fundulea, Judeţul Călăraşi, în vederea realizării obiectivului privind dezvoltarea
economică a Oraşului Fundulea. Plx. 262/2012.
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, emiterea
avizului negativ.
Dezbaterile au continuat cu Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a
Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi
acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări
online pe piaţa internă. COM (2012) 372.
Referitor la conţinutul Propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:
- este necesară crearea unui cadru juridic adecvat pentru gestionarea colectivă a
drepturilor administrate de societăţi de gestiune colectivă în numele titularilor de drepturi, prin
stabilirea unor norme care să asigure o mai bună guvernanţă şi o mai mare transparenţă a
tuturor societăţilor de gestiune colectivă şi prin încurajarea şi facilitarea acordării de licenţe
multiteritoriale pentru drepturile autorilor asupra operelor lor muzicale de către societăţile de
gestiune colectivă care îi reprezintă.
- în cazul în care se prestează un serviciu care include exploatarea unei opere protejate
a unui autor este necesară obţinerea unei licenţe din partea titularului dreptului de autor sau al
oricărui drept conex. Astfel, titularii de drepturi îşi încredinţează drepturile unei societăţi de
gestiune colectivă, care gestionează drepturile în numele acestora.
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- gestionarea colectivă a drepturilor din toate sectoarele trebuie să se adapteze în ceea
ce priveşte eficienţa, acurateţea, transparenţa şi responsabilitatea serviciilor oferite membrilor
şi utilizatorilor.
- dezvoltarea unei pieţe unice pentru conţinut cultural online a condus la apeluri pentru
modificarea licenţelor pentru drepturi de autor, în special în ceea ce priveşte licenţele
referitoare la drepturile autorilor de opere muzicale
- propunerea vizează: ameliorarea standardelor de guvernanţă şi de transparenţă ale
societăţilor de gestiune colectivă, astfel încât titularii de drepturi să poată exercita un control
mai eficace asupra acestora; facilitarea acordării de licenţe multiteritoriale de către societăţile
de gestiune colectivă a drepturilor de autor asupra operelor muzicale pentru prestarea de
servicii online.
Multe dintre activităţile privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor şi a
drepturilor conexe şi acordarea de licenţe multiteritoriale au un caracter transfrontalier,
implicând toate cele 27 de state membre, şi, ca atare, nu pot fi desfăşurate la nivel individual.
În situaţiile în care este necesară colaborarea bilaterală dintre două state membre, în cazuri
individuale, procedurile ar putea fi teoretic îmbunătăţite şi mai eficiente dacă ar fi elaborate la
nivelul UE. În acest mod nu se vor căuta soluţii adaptate la nevoile individuale ale unui singur
stat membru, ci în avantajul tuturor statelor membre. În plus, în ceea ce priveşte relaţiile cu
ţări terţe, coordonarea în cadrul serviciilor Comisiei şi cu alte agenţii ale UE sau internaţionale
trebuie să aibă loc la nivelul UE.
Membrii Comisiei au considerat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, că sunt
îndeplinite condiţiile necesare pentru respectarea principiului subsidiarităţii, şi anume:
domeniul vizat nu ţine de competenţa exclusivă a Comunităţii; obiectivele acţiunii preconizate
nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre; acţiunea poate fi îndeplinită mai
bine, având în vedere dimensiunile şi efectele sale, prin intervenţia Comunităţii.
În ziua de joi, 20 septembrie 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

