PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 24 februarie 2014
Nr. 4c-9/39
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele 18, 19 şi 20 februarie 2014
Marţi, 18 februarie 2014
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 membri ai Comisiei,
fiind absent 1deputat, după cum urmează:
- Turcan Raluca – Grupul parlamentar al PDL
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei Naţionale
- Remus Pricopie – ministru
- Andrei Kiraly – secretar de stat
- Dincă Gheorghe – director
Iniţiatori:
- deputat Florea Daniel (Plx 566/2013)
- deputat Tararache Mihai (Plx 566/2013).
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
Marţi, 18 februarie 2014
Ora 14.00
RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Plx.
566/2013. Raport. Termen: 11 februarie 2014.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind
Legea Educaţiei Naţionale. Plx. 568/2013. Raport. Termen: 11 februarie 2014.
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale
nr.1/2011. Plx. 571/2013. Raport. Termen: 11 februarie 2014.
4. Propunere legislativă privind sprijinirea şi orientarea elevilor în carieră. Plx.
570/2013. Raport. Termen: 11 februarie 2014.
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2013
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor
măsuri în domeniul învăţământului. PLx. 1/2014. Raport. Termen: 13 februarie 2014.
Iniţiator: Guvern. C.D. – Prima Cameră sesizată.
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6. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de
Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013. PLx.
3/2014. Raport. Termen: 17 februarie 2014. Iniţiator: Guvern. C.D. – Prima Cameră
sesizată.
Miercuri, 19 februarie 2014 şi joi, 20 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 a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Angel Tîlvăr a informat membrii Comisiei
că, în urma solicitării adresate Biroului Permanent, de prelungire a termenelor de depunere a
rapoartelor dezbătute în şedinţa de săptămâna trecută, a fost aprobată, dar termenul rămâne
scurt. În ceea ce priveşte prelungirea termenului constituţional pentru PLx. 1/2014, acesta nu
a fost aprobat. În consecinţă, lucrările şedinţei vor continua şi miercuri dacă nu se epuizează
ordinea de zi. Cu unanimitate de voturi, acest program a fost aprobat.
În continuare, a fost invitat domnul ministru Remus Pricopie să prezinte motivele care
au condus la apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2013 privind modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul
învăţământului.
Domnul ministru Remus Pricopie a subliniat că modificările asupra Legii nr.1/2011
sunt extrem de tehnice, sunt absolut necesare în perioada următoare, dar şi pentru viitor,
având ca rezultat aplicarea în practică a acestei legi. Au fost prezentate principalele
modificări aduse Legii educaţiei naţionale: structura anului şcolar prin instituirea
învăţământului general obligatoriu de 11 ani în loc de 10 ani, respectiv impunerea unei
structuri de 4 ani învăţământul primar, 4 ani învăţământul gimnazial şi 4 ani liceu, precedat
de clasa pregătitoare obligatorie şi trecerea clasei a-IX-a de la gimnaziu la liceu; extinderea
perioadei posibile de titularizare a profesorilor de la 3 ani la 6 ani dacă în această perioadă a
obţinut cel puţin media 7 la un examen de titularizare; face posibilă reîncadrarea cadrelor
didactice în sistemul de învăţământ dacă au cel mult 3 ani de la data pensionării sub condiţia
renunţării la pensie; facilitează trecerea unor clădiri din domeniul public al statului şi în
administrarea ministerului în administrarea unor structuri teritoriale subordonate
ministerului; se modifică modalităţile de acordare a granturilor pentru şcoala doctorală astfel
încât competiţia dintre şcoli se transformă în competiţia dintre candidaţii la doctorat pe baza
temelor de cercetare propuse; biblioteca pedagogică va deveni secţie a Bibliotecii Naţionale;
posibilitatea echilibrării bugetelor destinate finanţării per elev de la şcolile care au excedent
către şcolile aflate în deficit, atât la nivelul judeţului cât şi la nivelul unei unităţi teritoriale, la
propunerea primarului, cu aprobarea consiliului judeţean.
În continuare membrii comisiei au adresat întrebări referitoare la modificările aduse
prin ordonanţa de urgenţă şi la alte aspecte privind educaţia. La dezbateri au luat cuvântul
următorii deputaţi: Angel Tîlvăr, Dinu Giurescu, Victor Cristea, Anghel Stanci, Sanda Maria
Ardeleanu, Szabo Odon, Radu Zlati, Ion Eparu, Petru Andea, Mihai Deaconu.
Domnul ministru Remus Pricopie a răspuns întrebărilor adresate şi şi-a arătat
disponibilitatea de a realiza un astfel de dialog şi cu alte ocazii la dezbaterile din cadrul
comisiei.
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S-au continuat lucrările comisiei cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului
între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile
educaţionale şi academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la
Washington, la 22 octombrie 2013. PLx. 3/2014.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a subliniat importanţa proiectului de lege şi a
susţinut aprobarea acestuia.
În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
A urmat propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale
nr.1/2011. Plx. 566/2013.
Domnul deputat Dumitru Ovidiu, iniţiator , a arătat că dezbaterile generale au avut loc
săptămâna trecută, când au fost prezentate argumentele şi necesitatea aprobării propunerii
legislative.
Domnul deputat Mihai Tararache, iniţiator, a susţinut aprobarea propunerii legislative
şi a prezentat solicitările diasporei cu care a avut numeroase întâlniri.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale
prin Institutul Limbii Române desfăşoară deja cursuri de civilizaţie şi cultură românească,
pentru care, iniţial, este necesar acordul ţării respective. Extinderea acestui proiect pe lângă
ambasade şi consulate este problema Ministerului Afacerilor Externe. Ministerul Educaţiei
Naţionale nu susţine aprobarea propunerii legislative.
Domnul Victor Cristea a propus respingerea propunerii legislative motivând că nu
există surse de finanţare şi bază materială.
În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă, cu 7 voturi pentru, 6 voturi
împotrivă şi 5 abţineri, din următoarele motive:
- potrivit art. 11 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Guvernul României sprijină
învăţământul în limba română în ţările în care locuiesc comunităţi de români, iar Ministerul
Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Ministerului Afacerilor Externe, prin Institutul Limbii
Române, poate organiza, în condiţiile legi, unităţi de învăţământ cu predare în limba română
pe lângă oficiile diplomatice şi institutele culturale ale României în străinătate. Astfel,
adoptarea iniţiativei legislative ar duce la existenţa în actul normativ de bază a două texte cu
norme contradictorii;
- există deja un program în acest sens (programul LCCR, cursul de Limbă, Cultură şi
Civilizaţie Română) care funcţionează în învăţământul preuniversitar din state membre ale
Uniunii Europene, precum Italia, Spania, Belgia şi Olanda;
- nu sunt respectate prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Dragoş Zisopol, Szabo Odon, Radu
Zlati, Traian Dobrinescu, Sandală Maria Ardeleanu, Mihai Tararache, Ovidiu Dumitru.
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.1/2011 privind Legea Educaţiei Naţionale. Plx. 568/2013.
Doamna deputat Sanda Maria Ardeleanu, iniţiator, a prezentat propunerea legislativă
şi a subliniat necesitatea psihologilor în unităţile şcolare.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale nu
susţine aprobarea şi a arătat că, dacă o unitate şcolară nu are psiholog, poate solicita de la
consiliul judeţean.
Domnul deputat Victor Cristea a arătat că susţine aprobarea propunerii legislative cu
condiţia amendării acesteia în sensul extinderii şi pentru copii cu autism.
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Domnul deputat Radu Zlati a propus respingerea argumentând că nu există resurse
financiare şi personal calificat în acest sens.
Domnul deputat Petru Andea a precizat că nu susţine deoarece propunerea legislativă
conţine multe contradicţii şi unele formulări defectuoase.
Domnul deputat Traian Dobrinescu a dorit să sublinieze că la vot se va abţine.
În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă cu 9 voturi pentru
respingere, 2 voturi împotrivă şi 7 abţineri, din următoarele motive:
- metodologia privind funcţionarea cabinetelor de asistenţă psihopedagogică/psihologică
prevede ca normă 400 preşcolari şi 800 elevi, iar în funcţie de necesităţi se poate solicita
ajutor de la centrul judeţean.
- în momentul de faţă sunt 2243 posturi normate, iar unităţile de învăţământ cu
personalitate juridică sunt 6608. Pentru aplicarea prevederilor iniţiativei legislative ar fi
necesară o triplare a sumelor alocate de la bugetul de stat, sume care nu sunt prevăzute şi
acoperite în buget;
- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor
legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138
alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii
asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea
fişei financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată.
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului. PLx. 1/2014.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că domnul ministru Remus Pricopie a
prezentat oportunitatea apariţiei acestei ordonanţe de urgenţă şi a subliniat că ministerul
susţine aprobarea acesteia.
În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole şi au fost făcute amendamente. În
urma dezbaterii, proiectul de lege a fost aprobat cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri. La
dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Angel Tîlvăr, Radu Zlati, Traian Dobrinescu,
Petru Andea, Ion Eparu, Mihai Deaconu, Szabo Odon.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei
Naţionale nr.1/2011. Plx. 571/2013.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a prezentat propunerea legislativă şi a precizat
că Ministerul Educaţiei Naţionale nu susţine aprobarea acesteia.
În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă cu 10 voturi pentru
respingere, 4 voturi împotrivă şi o abţinere, din următoarele motive:
- acordarea de facilităţi de reducere cu 50% a taxei de cazare numai pentru studenţii
din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, cu rezultate academice deosebite, creează
o discriminare faţă de studenţii din învăţământul universitar privat, care locuiesc în cămine;
- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor
legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138
alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii
asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002
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privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea
fişei financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Sorin Iacoban, Sanda Maria
Ardeleanu, Ion Eparu.
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind sprijinirea şi
orientarea elevilor în carieră. Plx. 570/2013.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a prezentat propunerea legislativă şi a precizat
că Ministerul Educaţiei Naţionale nu susţine aprobarea acesteia.
În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă, cu unanimitate de voturi,
din următoarele motive:
- conform normelor de tehnică legislativă, pentru sistematizarea legislaţiei,
dispoziţiile propuse ar fi trebuit integrate în cuprinsul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
care reglementează în secţiunea a 15-a a Capitolului II – „Structura sistemului naţional de
învăţământ preuniversitar”;
- potrivit art. 99 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională organizează,
coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează serviciile de evaluare, orientare
şcolară şi profesională;
- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor
legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138
alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii
asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea
fişei financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată.
În zilele de miercuri, 19 februarie şi joi, 20 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

