PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 11 septembrie 2014
Nr. 4c-9/…
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele 09, 10 și 11 septembrie 2014
Marți, 09 septembrie 2014
La lucrările şedinţei au fost prezenţi toți membrii Comisiei.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educației Naționale
- Andrei Kiraly - secretar de stat
De la Ministerul Afacerilor Interne
- Doru Dumitrescu – subsecretar de stat
- Valentin Minoiu - șef serviciu.
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
I. RAPOARTE
1. Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 privind practica
elevilor și studenților. PLx. 281/2014. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine
publică și echilibru ecologic. Termen: 19 iunie 2014.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a
educaţiei naţionale. Plx. 267/2014. Raport. Termen: 04 septembrie 2014.
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completare a Legii nr.1/2011 a
educaţiei naţionale. Plx. 327/2014. Raport. Termen: 15 septembrie 2014.
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie
2011 a educaţiei naţionale publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de 10
ianuarie 2011, actualizată. Plx. 328/2014. Raport. Termen: 15 septembrie 2014.
5. Proiect de Lege privind declararea zilei de început de an școlar - Zi liberă pentru
părinți. PLx. 170/2014. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială.
Termen: 22 aprilie 2014. C.D. – Cameră decizională.
II. AVIZE
6. Proiect de Lege 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 şi pentru copiii preşcolari din
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore. PLx. 338/2014. Aviz. Termen: 08
septembrie 2014. C.D. – Cameră decizională.

7. Proiect de Lege pentru privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional şi autorizarea Guvernului, prin
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect
de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene. PLx. 364/2014. Aviz. Procedură de
urgență. Termen: 08 septembrie 2014. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol,
vicepreşedintele Comisiei.
Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea
nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor. Plx 281/2014.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.10 din Legea
nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, în sensul că activitatea de practică a
elevilor şi studenţilor se poate realiza de către partenerii de practică în instituţiile din
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională oricând pe parcursul a 24 de ore,
în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului/conducătorului instituţiei.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că proiectul de lege creează cadrul
juridic adecvat desfășurării activității de practică și ministerul susține aprobarea acestuia.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Szabo Odon, Raluca
Turcan, Petru Andea, Florentin Gust, Marian Enache, Ion Eparu, Sorin Iacoban.
Domnul deputat Szabo Odon a propus un amendament care a fost respins.
În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost aprobat în forma inițiatorului, cu 10
voturi pentru și 7 voturi împotrivă.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a
educaţiei naţionale. Plx. 267/2014.
Domnul deputat Radu Zlati, inițiator, a prezentat propunerea legislativă, care are ca
obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul ca instituțiile de învățământ superior să
organizeze departamente autonome care să gestioneze programe de studii pentru domenii
noi, multidisciplinare sau al căror profil poate fi utilizat în cadrul mai multor facultăți, în
scopul adaptării rapide a absolvenților pe piața muncii și evitarea unor cheltuieli
suplimentare determinate de multiplicarea structurilor administrative interne.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Raluca Turcan, Petru
Andea, Florentin Gust, Ion Eparu.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 9 voturi pentru și 7 abțineri, respingerea
propunerii legislative, din următoarele considerente:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
stabilește cadrul legal pentru gestionarea de programe de studii noi, nefiind necesară crearea
unor departamente autonome în acest scop. Pentru organizarea unor departamente în cadrul
instituțiilor de învățământ superior nu sunt necesare noi reglementări față de cele deja în
vigoare;
- prevederile inițiativei legislative conferă departamentelor autonome nou create
atribuții care se suprapun cu cele ale senatului universitar și ale consiliului de administrație,
fapt ce ar conduce la crearea unor confuzii;
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- prin înființarea unor structuri cu funcții administrative în cadrul universităților de
către guvern s-ar încălca autonomia universitară;
- textul inițiativei legislative nu respectă normele de tehnică legislativă, conținând
precizări neclare și ambigue, ce determină interpretări diferite ale aceleiași norme și norme
contradictorii.
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a
Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 327/2014.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a menționat că punctul de vedere al
Ministerului Educației Naționale este nefavorabil.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca
și membrii grupurilor de lucru care participă la elaborarea instrumentelor de învățarepredare-evaluare în învățământul preuniversitar să poată fi degrevați parțial de norma
didactică.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Raluca Turcan, Ion
Eparu, Szabo Odon, Petru Andea.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru și 2 abțineri, respingerea
propunerii legislative, din următoarele considerente:
- degrevarea parțială de norma didactică a membrilor grupurilor de lucru care
participă la elaborarea instrumentelor de învățare-predare-evaluare în învățământul
preuniversitar conduce la creșterea numărului de norme didactice, generând costuri
suplimentare;
- aceste grupuri de lucru nu au o activitate permanentă, ci se întrunesc de maxim
două ori pe an, pe o perioadă de 2-3 zile, ceea ce nu justifică degrevarea parțială a acestor
persoane de norma didactică;
- 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.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1 din 5
ianuarie 2011 a educaţiei naţionale publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de
10 ianuarie 2011, actualizată. Plx. 328/2014.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul
introducerii unor dispoziții privind organizarea, cu caracter facultativ, în cadrul programului
școlar, a școlilor de vară, precum și a unui program special de vară destinat preșcolarilor, în
cadrul grădinițelor.
Doamna deputat Raluca Turcan a propus respingerea propunerii legislativă. Supusă
votului, propunerea a fost aprobată cu 11 voturi pentru respingere și 4 abțineri, din
următoarele considerente:
- în conformitate cu ordinele anuale ale Ministerului Educației Naționale privind
structura anului școlar se prevede că anul școlar începe la data de 1 septembrie și se încheie
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la data de 31 august. Astfel, anul școlar cuprinde atât programul școlar obligatoriu, cât și
alte activități și programe extrașcolare, inclusiv școlile de vară;
- legislația în vigoare cu privire la organizarea și funcționarea învățământului
preșcolar prevede că: în învățământul preșcolar se respectă structura anului școlar pentru
învățământul preuniversitar, iar grădinițele cu program prelungit și săptămânal funcționează
continuu asigurând educația și supravegherea copiilor a căror părinți doresc acest lucru.
Grădinițele pot fi închise temporar, cu acordul inspectoratului școlar și cu informarea
prealabilă a părinților, nu mai mult de 60 de zile pe an, pentru curățenie, reparații sau
dezinsecții. Pe perioada închiderii acestor unități, inspectoratul școlar și conducerea
grădiniței iau măsuri în vederea asigurării protecției copiilor, contactând unități preșcolare
apropiate care funcționează în perioada respectivă și pot prelua acești copii;
- textul inițiativei legislative nu respectă normele de tehnică legislativă, conținând
precizări neclare și ambigue, concepte insuficient conturate astfel încât să se poată
determina cu exactitate ce anume se dorește a se reglementa;
- 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.
A urmat proiectul de Lege privind declararea zilei de început de an școlar - Zi liberă
pentru părinți. PLx. 170/2014.
Domnul senator Constantin Popa, inițiator, a prezentat proiectul de lege care are ca
obiect ca reglementare posibilitatea acordării părinților care au copii în învățământul
preuniversitar de a beneficia, la cerere, de o zi liberă în prima zi de școală a noul an școlar,
ce urmează a fi recuperată în următoarele 30 de zile.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Guvernul susține aprobarea
proiectului de lege.
Au avut loc dezbateri cu argumente pro și contra proiectului de lege, la care au luat
cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Raluca turcan, Petru Andea, Florica Cherecheș.
Szabo Odon, Ștefan Băișanu, Victor Cristea, Marian Enache, Ion Eparu.
În continuare, domnul vicepreședinte Dragoș Gabriela Zisopol a constatat lipsa de
cvorum și în consecință a suspendat lucrările ședinței.
În zilele de miercuri, 10 septembrie și joi, 11 septembrie 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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