PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 12 mai 2014
Nr. 4c-9/119
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele 05, 06, 07 şi 08 mai 2014
La lucrările şedinţei au fost prezenţi toţi membri Comisiei.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei Naţionale
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat
- Ioan Groza – director.
De la Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești "
- domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte
- domnul Valeriu Tabără – vicepreşedinte.
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
Luni, 05 mai 2014
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Marți, 06 mai 2014, ora 14.00
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educației Naționale nr.1/2011. Plx.
159/2014. Raport. Termen: 05 mai 2014. C.D. – Prima Cameră sesizată.
2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale
nr.1/2011. Plx. 160/2014. Raport. Termen: 05 mai 2014. C.D. – Prima Cameră sesizată.
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind
stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. Plx. 440/2013. Retrimis de la Plen.
Raport comun suplimentar cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 14 mai
2014. C.D. – Cameră decizională.
4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind
stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. Plx 604/2013. Retrimis de la Plen.
Raport comun suplimentar cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 14 mai
2014. C.D. – Cameră decizională.
5. Propunere legislativă privind programul "Masa la Şcoală" pentru elevii din
învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial. Plx 645/2013. Raport comun
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
Termen: 17 februarie 2014. C.D. – Cameră decizională.
6. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite şcolare. Plx. 26/2014.
Raport. Termen: 04 martie 2014. C.D. – Cameră decizională.
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7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 din Legea
nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ. Plx. 137/2014. Raport.
Termen: 17 aprilie 2014. C.D. – Cameră decizională.
8. Propunere legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare. PLx. 138/2014.
Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 17 aprilie 2014.
C.D. – Cameră decizională.
II. AVIZ
9. Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al
statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe IonescuȘișești "- stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți,
județul Botoșani, în domeniul public al Județului Botoșani și în administrarea Consiliului
Județean Botoșani. Plx. 226/2014. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 15 mai 2014. C.D.
– Cameră decizională.
Miercuri, 07 mai 2014 şi joi, 08 mai 2014
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
În ziua de luni, 05 mai 2014, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.
Marți, 06 mai 2014
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.
Dezbaterile au început cu propunere legislativă pentru modificarea Legii Educației
Naționale nr.1/2011. Plx. 159/2014.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea susținerii
antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților care au fost școlarizați parțial în alte
țări. În acest scop se propune elaborarea unei metodologii prin care să se recunoască automat
diplomele și certificatele de studii complete sau parțiale obținute în statele membre ale
Uniunii Europene, Spațiul Economic European, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale
Americii, Canada, Australia și Noua Zeelandă, precum și din alte țări care au un învățământ
preuniversitar la nivel echivalent, pe baza unei liste aprobate și reactualizate de Ministerul
Educației Naționale.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale nu
susţine aprobarea.
Doamna deputat Sanda Maria Ardeleanu a subliniat că susţine adoptarea propunerii
legislative.
Domnul deputat Anghel Stanciu a menţionat că ideea este bună, dar forma este greşită,
motiv pentru care a propus respingerea.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 15 voturi pentru și 1 vot împotrivă,
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive:
- modificarea propusă la litera q) a alin. (2) al art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este mai restrictivă față de forma în
vigoare a textului;
- legislația în vigoare reglementează problematica expusă de inițiativa legislativă.
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A urmat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației
Naționale nr.1/2011. Plx. 160/2014.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea includerii
disciplinei educația pentru sănătate ca disciplină obligatorie de studiu în toate nivelurile
sistemului național de învățământ.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale nu
susţine aprobarea.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, Radu Zlati.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 18 voturi pentru și 2 voturi împotrivă,
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive:
- în unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar din România se predă o
disciplină opţională în cadrul programului Educaţia pentru sănătate. De asemenea, ore de
studii care să conţină elemente de educaţie pentru sănătate sunt cuprinse şi în alte discipline
de studiu. În consecinţă, propunerea legislativă ar constitui o suprareglementare în domeniu.
- prevederile acestei inițiative vizează conținutul Planurilor Cadru de învățământ care
se aprobă prin ordin de ministru și nu fac obiectul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Lucrările au continuat cu 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 secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale
susţine aprobarea, dar Guvernul nu.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
menţinerea raportului depus iniţial de respingere a propunerii legislative.
S-a continuat cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii
nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. Plx 604/2013.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Guvernul nu susţin aprobarea, legislaţia în vigoare fiind acoperitoare.
În urma dezbaterii, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii cu
o săptămână.
A urmat propunerea legislativă privind programul "Masa la Şcoală" pentru elevii din
învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial. Plx 645/2013.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale nu
are un punct de vedere formulat.
Doamna deputat Sanda Maria Ardeleanu, iniţiator, a precizat că s-a solicitat de către
iniţiatori un punct de vedere şi o fişă financiară de la Ministerul Finanţelor. Din aceste
considerente a cerut amânarea dezbaterilor.
Domnul deputat Anghel Stanciu a susţinut că ideea este bună, dar trebuie să fim
realişti şi să realizăm că nu se poate aplica la nivelul întregii ţări. A propus să se aştepte şi
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punctul de vedere al domnului ministru Remus Pricopie, motiv pentru care a solicitat
amânarea.
În urma dezbaterii, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii
pentru o şedinţă viitoare.
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă privind acordarea tichetelor de
rechizite şcolare. Plx. 26/2014.
În urma dezbaterii, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii cu
trei săptămâni.
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 din Legea
nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ. Plx. 137/2014.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 5 din Legea
nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul introducerii obligativităţii portului uniformelor şcolare în
instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular.
Domnul deputat Anghel Stanciu, iniţiator, a propus amânarea dezbaterilor şi
organizarea unei conferinţe cu tema uniformelor şcolare la care să participe autorităţile
implicate, dar şi reprezentanți ai părinţilor şi elevilor.
Domnul deputat Victor Cristea a propus ca şedinţele de comisie ce au pe ordinea de zi
astfel de propunerii legislative să fie organizate în ţară, în diferite licee pentru a putea
cunoaşte mai bine situaţia reală.
Domnii deputaţi Victor Cristea, Sorin Avram Iacoban, Alexandru Băişanu şi Radu
Zlati au susţinut respingerea.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 18 voturi pentru și 2 voturi împotrivă,
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive:
- problematica expusă în inițiativa legislativă reprezintă o suprareglementare.
Conform Legii nr. 35/2007, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul fiecărei
unități de învățământ, consiliul profesoral, cu acordul consiliului reprezentativ al părinţilor şi
cu consultarea reprezentaţilor elevilor, poate decide obligativitatea purtării uniformei şcolare
de către elevi.
S-a continuat cu propunerea legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare. PLx.
138/2014.
În urma dezbaterii, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii cu
trei săptămâni.
A urmat propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public
al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe IonescuȘișești "- stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți,
județul Botoșani, în domeniul public al Județului Botoșani și în administrarea Consiliului
Județean Botoșani. Plx. 226/2014
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Guvernul nu susţine aprobarea.
Domnii deputaţi Anghel Stanciu şi Sorin Avram Iacoban au susţinut respingerea.
Domnul deputat acad. Dinu Giurescu a propus respingerea şi a menţionat că există
interese colosale la nivel internaţional pentru ceea ce există la nivel agricol în România.
Domnul deputat Radu Zlati a propus amânarea dezbaterilor cu o săptămână pentru a
putea participa şi inițiatori.
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Domnul Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice
"Gheorghe Ionescu-Șișești" (ASAS), a prezentat membrilor comisiei un material prin care se
prezentau motivele pentru care ASAS nu susţine această inițiativă legislativă. Totodată, a
propus realizarea unei dezbateri cu tema problemelor din cercetarea ştiinţifică agricolă din
Româna, ce ar trebui să aibă loc la un institut de cercetare pentru a se vedea situaţia la faţa
locului.
Domnul Valeriu Tabără, vicepreşedinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice
"Gheorghe Ionescu-Șișești ", a specificat faptul că afacerile cu material biologic din România
ajung la aproximativ 1,5 miliarde euro. De aceea, există o bătălie acerbă pentru acest material
biologic. România trebuie să devină ţară exportatoare de material genetic. În momentul de
faţă, ASAS dă o luptă pentru păstrarea patrimoniului rămas după retrocedări. ASAS are peste
200 de procese cu diferite persoane private cu privire la terenurile deţinute.
La finalizarea dezbaterilor generale, constatându-se lipsa cvorumului, votul final
asupra acestei propuneri legislative s-a amânat pentru şedinţa viitoare.
În zilele de miercuri, 07 mai 2014 şi joi, 08 mai 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
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