PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 10 februarie 2014
Nr. 4c-9/20
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele 04, 05 şi 06 februarie 2014
Marţi, 04 februarie 2014
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 29 membri ai Comisiei,
fiind absenţi 2 deputaţi, după cum urmează:
- Giurescu Dinu – Grupul parlamentar al PC
- Rădulescu Romeo – Grupul parlamentar al PDL
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei Naţionale
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat
- Ioan Groza - director
Iniţiatori:
- deputat Ştefănescu Elena-Cătălina (Plx 538/2013).
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
Marţi, 04 februarie 2014
AVIZE
1. Proiect de Lege privind modificarea alin. (11) al art. 184 din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii. PLx. 674/2013. Aviz. Termen: 10 februarie 2014.
2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea creşelor. Plx. 516/2013. Aviz. Termen: 23 decembrie 2013.
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore. Plx. 641/2013. Aviz. Termen: 04
februarie 2014.
RAPOARTE
4. Propunere legislativă privind practica elevilor şi studenţilor. Plx. 538/2013.
Raport. Termen: 30 decembrie 2013. C.D. – Prima Cameră sesizată.
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind
stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. Plx. 440/2013. Raport comun cu
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 25 noiembrie 2013.
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6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind
stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. Plx 604/2013. Raport comun cu
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 17 februarie 2014.
Miercuri, 05 februarie 2014 şi joi, 06 februarie 2014
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele
Comisiei.
Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
În deschiderea şedinţei, la solicitarea iniţiatorilor, punctele 1 şi 3 din ordinea de zi
(Plx 674/2013 şi Plx 641/2013), au fost amânate, cu unanimitate de voturi.
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind modificarea Legii
nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor. Plx. 516/2013.
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 16 voturi pentru şi 1 vot împotrivă,
eliberarea unui aviz favorabil.
La dezbateri au luat cuvântul: Florica Cherecheş, Sanda Maria Ardeleanu, Radu Zlati.
A urmat propunerea legislativă privind practica elevilor şi studenţilor. Plx. 538/2013.

Doamna deputat Elena Cătălina Ştefănescu, în calitate de iniţiator, a prezentat
propunerea legislativă care are ca obiect de reglementare desfăşurarea activităţii de practică a
elevilor şi studenţilor, în conformitate cu planurile de învăţământ, ca activitate obligatorie.
Se doreşte flexibilizarea condiţiilor de practică astfel încât să permită mai multor operatori
economici să se implice în instruirea elevilor şi studenţilor, asigurându-se pregătirea acestora
pentru piaţa muncii. Prezentul demers legislativ introduce două forme de practică, respectiv
stagiul preliminar de practică, cu rolul de orientare a elevului sau studentului în cadrul
domeniului de activitate practică ce corespunde specializărilor prevăzute în planul de
învăţământ al practicantului, şi stagiul de practică, cu rolul de însuşire a abilităţilor
profesionale în concordanţă cu specializarea prevăzută în planul de învăţământ al
practicantului.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că Ministerul Educaţiei nu susţine
aprobarea, a formulat şi unele observaţii, iar Guvernul nu a emis încă un punct de vedere.
Domnul deputat Anghel Stanciu, co-iniţiator, a menţionat necesitatea şi oportunitatea
acestui proiect de lege şi a susţinut aprobarea acesteia.
Domnul deputat Ion Eparu a subliniat utilitatea propunerii legislative şi a susţinut
aprobarea.
Domnul deputat Florentin Gust, co-iniţiator, a recunoscut importanţa proiectului de
lege, având în vedere observaţiile făcute de ministerul educaţiei a propus amânarea
dezbaterii cu o săptămână, pentru a se studia observaţiile.
Doamna deputat Sanda Maria Ardeleanu, în numele grupului parlamentar PDL, a
susţinut aprobarea propunerii legislative.
Pentru susţinerea aprobării propunerii legislative s-au exprimat şi domnii deputaţi:
Sorin Iacoban, Szabo Odon, Victor Cristea.
Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a propus ca toate amendamentele domnilor deputaţi,
observaţiile şi propunerile Ministerului Educaţiei Naţionale şi cele ale Consiliului Legislativ
să fie însuşite de către iniţiatori şi analizate când va fi dezbătut textul propunerii legislative
la Senat. Această propunere a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, fiind
considerată oportună şi de iniţiatori.
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În urma dezbaterii, Comisia a hotărât adoptarea propunerii legislative, în forma
prezentată de iniţiator, cu 18 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007

privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. Plx. 440/2013.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările
ulterioare, în vederea încurajării angajării elevilor şi studenţilor, în baza unui contract de
muncă parţial, în domeniile în care se pregătesc în unităţile sau instituţiile de învăţământ.
Domnul preşedinte Angel Tîlvăr, în calitate de iniţiator, a menţionat că prevederile
propunerii legislative se regăsesc în propunerea legislativă aprobată anterior şi în consecinţă
a propus respingerea acesteia.
Comisia a hotărât, cu 12 voturi pentru respingere şi 4 abţineri, respingerea propunerii
legislative, din următoarele motive:
- aplicarea iniţiativei legislative ar crea discriminări între categoriile de angajatori,
întrucât unităţile sanitare publice şi private care angajează cu contract individual de muncă,
cu timp parţial, studenţi ai facultăţilor de medicină, elevi din licee cu profil sanitar sau din
şcoli postliceale sanitare beneficiază, pentru fiecare dintre elevii şi studenţii angajaţi, de un
stimulent financiar lunar egal cu 100% din valoarea indicatorului social de referinţă al
asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, prevăzut de Legea nr.
76/2002, spre deosebire de ceilalţi angajatori care beneficiază de un stimulent financiar de
50% din valoarea indicatorului social de referinţă;
- propunerea legislativă nu răspunde nevoii angajatorilor întrucât nu pot fi angajaţi
studenţi ai facultăţilor cu profil economic, IT, managementul resurselor umane, care ar
presta activităţi necesare şi obligatorii unui operator economic, chiar dacă aceste domenii de
specializare nu figurează în domeniul de activitate al angajatorului;
- concepţia Legii nr.72/2007, de a sprijini elevii şi studenţii să obţină venituri salariale
în timpul liber, fără a fi afectată participarea lor la formele de învăţământ pe care aceştia le
urmează, ar fi afectată dacă s-ar introduce măsurile derogatorii preconizate;
- soluţiile legislative preconizate ar avea un impact negativ asupra bugetului general
consolidat;
- nu sunt respectate normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.24/2000,
republicată.
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea
Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. Plx.
604/2013.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările
ulterioare, în sensul acordării angajatorilor, care încadrează în muncă, prin încheierea unui
contract individual de muncă cu timp parţial, elevi şi studenţi care urmează forme de
învăţământ specializate în domeniile de activitate ale respectivilor angajatori, a unui
stimulent financiar, pentru o perioadă de maxim 360 de zile lucrătoare într-un an
calendaristic. Această propunere legislativă are acelaşi obiect de reglementare ca şi cele două
propuneri legislative dezbătute anterior.
Comisia a hotărât, cu 13 voturi pentru respingere şi 3 abţineri, respingerea acesteia,
din următoarele motive:
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- nu sunt respectate normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.24/2000,
republicată;
- aplicarea iniţiativei legislative ar crea discriminări între angajatori, întrucât ar
beneficia de stimulentul financiar doar angajatorii care încheie contracte individuale de
muncă cu timp parţial cu elevi şi studenţi ce urmează forme de învăţământ specializate în
domeniile de activitate ale respectivilor angajatori;
- perioada maximă de 360 de zile lucrătoare într-un an calendaristic nu este realistă,
într-un an calendaristic neputând fi 360 de zile lucrătoare; durata timpului de muncă este
reglementată de art.111-119 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată;
- concepţia Legii nr.72/2007 este aceea de a sprijini elevii şi studenţii să obţină
venituri salariale în timpul liber, fără a fi afectată participarea lor la formele de învăţământ
pe care aceştia le urmează.
În zilele de miercuri, 05 februarie şi joi, 06 februarie 2014, lucrările Comisiei au
avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda
de lucru a Comisiei.

PREŞEDINTE
Angel TÎLVĂR

