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SINTEZA
şedinţei Comisiei din ziua 30 octombrie 2012
Şedinţei Comisiei din ziua de 30 octombrie 2012 a avut următoarea ordine de zi:
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
I. RAPOARTE
1. Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995. Plx.
588/2010/2012. Raport. C.D. – Prima Cameră sesizată.
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 Legea
Educaţiei Naţionale. Plx. 408/2012. Raport. Termen: 22 octombrie 2012. Iniţiatori:
senatorii Tudor Udriştoiu, Şerbam Rădulescu, Iosif Şecăşan. C.D. – Prima Cameră
sesizată.
3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 privind Legea educaţiei
naţionale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din data de 10 ianuarie 2011, cu
completările şi modificările ulterioare. Plx. 375/2012. Raport. Termen: 29 octombrie 2012.
Iniţiator: deputat PSD Andrei Sava. C.D. – Prima Cameră sesizată.
II. RAPOARTE COMUNE
4. Raportul de activitate pe anul 2011 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping. R18/2012.
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: 6 noiembrie 2012. Iniţiator: Guvernul. Camera Deputaţilor + Senatul– Cameră
decizională.
5. Raport privind starea învăţământului superior în anul 2011. Raport privind starea
sistemului preuniversitar în anul 2011. R4/2012. Raport comun cu Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senat. Termen: 29 mai 2012. Iniţiator: Guvernul.
Camera Deputaţilor + Senatul – Cameră decizională.
III. AVIZE COMUNE
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2012 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2012. PLx 429/2012. Aviz comun cu Comisia pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. Termen: 6 noiembrie 2012. Iniţiator:
Guvern. Camera Deputaţilor + Senatul– Cameră decizională.
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 unanimitate de voturi.
Dezbaterile au început cu Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr.
84/1995 (Plx. 588/2010/2012) , retrimisă de la Plen.
În urma dezbaterii, în şedinţa din 30 octombrie 2012, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru şi
1 abţinere, respingerea Cererii de reexaminare şi adoptarea Legii, cu amendamentele din Anexă.

A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011
Legea Educaţiei Naţionale (Plx. 408/2012).
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Guvernul nu susţine aprobarea
propunerii legislative.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii
legislative, din următoarele considerente:
- propunerea legislativă, care cuprinde intervenţii asupra mai multor prevederi din
actul normativ de bază, abrogă unele alineate şi articole fără a stabili un nou cadru înlocuitor,
lăsând fără reglementare aspecte importante;
- textul propunerii legislative creează confuzii în ceea ce priveşte unele aspecte legate
de finanţarea programelor de învăţământ;
- noile sancţiuni prevăzute în textul propunerii legislative nu sunt corelate cu cele deja
conţinute în lege; unele dintre ele sunt identice pentru fapte distincte şi încălcări disciplinare
diferite.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 privind Legea
educaţiei naţionale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din data de 10 ianuarie
2011, cu completările şi modificările ulterioare (Plx. 375/2012) .
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii propunerii
legislative, pentru o mai bună documentare.
S-a continuat cu Raportul de activitate pe anul 2011 al Agenţiei Naţionale AntiDoping. R18/2012.
Raportul de activitate pe anul 2011 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD) este
structurat pe următoarele capitole: Programul de armonizare a legislaţiei naţionale antidoping, Programul de educaţie, informare şi prevenire, Programul de testare doping,
Programul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe interzise, Relaţii
internaţionale şi relaţii publice, Managementul resurselor financiare, Laboratorul de control
doping, Programul de cercetare ştiinţifică, Perspective.
În urma dezbaterii, comisia, cu unanimitate de voturi, a luat act de conţinutul
Raportului de activitate pe anul 2011 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
Dezbaterile au continuat cu Raportul privind starea învăţământului superior în anul
2011 şi Raport privind starea sistemului preuniversitar în anul 2011. R4/2012.
În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) lit. v) al Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului prezintă anual Parlamentului raportul privind starea învăţământului
preuniversitar în România. Concomitent, sunt prezentate direcţiile şi priorităţile de dezvoltare
a învăţământului preuniversitar şi superior.
Totodată, s-a transmis Parlamentului, spre informare, şi Raportul privind starea
învăţământului superior în anul 2011, publicat anual conform art. 216 lit. j) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care potrivit legii nu
se supune dezbaterii Parlamentului.
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Raportul privind starea învăţământului preuniversitar în 2011 este structurat pe şase
capitole distincte: I. Sinteza analizei asupra stării sistemului de învăţământ preuniversitar din
România – 2011; II. Analiza sistemului de învăţământ preuniversitar din perspectiva
indicatorilor de bază; III. Stadiul aplicării Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; IV. Proiecte
finanţate din fonduri europene, derulate de către Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului; V. Rezultate şi acţiuni relevante desfăşurate în anul şcolar 2010-2011; VI.
Priorităţi şi direcţii de acţiune pentru perioada 2011 – 2012.
În urma dezbaterii, comisia, cu unanimitate de voturi, a luat act de conţinutul
Raportului privind starea învăţământului preuniversitar în anul 2011 (R24/2012).
A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2012 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012. PLx 429/2012.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere, emiterea
avizului favorabil.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat.
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Cristian-Sorin Dumitrescu
- Cătălin Croitoru
- Iosif Kötő
- Doina Burcău
- Dragoş Gabriel Zisopol
- Sanda-Maria Ardeleanu
- Vasile Berci
- Viorel-Vasile Buda
- Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf
- Doiniţa-Mariana Chircu
- Victor Cristea
- George Ionuţ Dumitrică
- Anna-Lili Farkas
- Vasile Ghiorghe Gliga
- Marius-Sorin Göndör
- Florentin Gust Băloşin
- Gheorghe Hogea
- Şerban Răzvan Mustea
- Csilla-Mária Petö
- Cornel-Cristian Resmeriţă
- Teodor Marius Spînu
- Anghel Stanciu
- Maria Stavrositu
- Mihai Surpăţeanu
- Radu Costin Vasilică
PREŞEDINTE
Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU
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