PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 17 martie 2014
Nr. 4c-9/61
SINTEZA
asupra şedinţelor Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 martie 2014
Şedinţele Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 martie 2014 au avut următoarea ordine
de zi:
Marţi, 11 martie 2014, ora 15.00
Miercuri, 12 martie 2014, ora 10.00
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr.1 din 5
ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale. Plx. 15/2014. Raport. Termen: 06 martie 2014.
2. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 şi pentru luarea unor
măsuri în domeniul învăţământului. Plx. 34/2014. Raport. Termen: 13 martie 2014.
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a
educaţiei naţionale. Plx. 38/2014. Raport. Termen: 13 martie 2014.
4. Propunere legislativă pentru modificarea art.96 alin.(2) şi (3) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011. Plx. 37/2014. Raport. Termen: 13 martie 2014.
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.
6. Propunere legislativă privind educaţia prin sport. Plx. 30/2014. Raport comun cu
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Termen: 04 martie 2014.
7. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite şcolare. Plx.
26/2014. Raport. Termen: 04 martie 2014. C.D. – Cameră decizională.
8. Propunere legislativă privind cartela de acces în instituţiile de învăţământ şi
sanitare. Plx. 52/2014. Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie. Termen: 13
martie 2014.
II. AVIZE
9. Propunere legislativă pentru completarea dispoziţiilor Legii-cadru nr.284 din 28
decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Plx.
51/2014. Aviz. Termen: 03 martie 2014.
10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare. PLx. 87/2014. Aviz. Procedură de
urgenţă. Termen: 10 martie 2014.

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind
publicitatea. Plx. 94/2014. Aviz. Termen: 12 martie 2014.
Joi, 13 martie 2014
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Marţi, 11 martie 2014, ora 15.00
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele
Comisiei.
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
Lucrările şedinţei au început cu propunerea legislativă pentru completarea articolului
58 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale. Plx. 15/2014.
Doamna deputat Raluca Turcan a propus ca în cazul în care propunerea legislativă se
va respinge, ideile bune să fie preluate în propunerea legislativă de la pct.5 , Plx 645/2013.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei nu susţine
aprobarea deoarece este o suprareglementare, în Legea educaţiei naţionale regăsindu-se
prevederile din propunerea legislativă.
Domnul deputat Petru Andea a arătat că redactarea este deficitară modul de formulare
fiind ambiguu şi a propus respingerea
Supusă votului, propunerea legislativă a fost respinsă cu 18 voturi pentru respingere şi
2 abţineri, din următoarele motive:
- metodologia de organizare a programului „Şcoala după şcoală” este aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5349/2011 şi prevede în
mod expres care sunt condiţiile şi spaţiile unde se poate organiza programul. Pe cale de
consecinţă, soluţiile propuse prin iniţiativa legislativă nu se pot integra în conţinutul Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011, aceasta stabilind doar cadrul general de funcţionare al
programului, neprevăzând expres şi care sunt condiţiile şi spaţiile unde se poate organiza;
- consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar
al Municipiului Bucureşti nu au ca şi competenţe autorizarea spaţiului în care se organizează
acest program, ci numai conţinutul acestuia.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 şi pentru luarea
unor măsuri în domeniul învăţământului. Plx. 34/2014.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că Ministerul Educaţiei nu susţine
aprobarea, precizând că Ordonanţa de urgenţă nr.117/2013 reglementează prevederile din
propunerea legislativă.
Domnul preşedinte a propus respingerea. Supusă votului, propunerea legislativă a
fost respinsă cu 18 voturi pentru respingere şi 2 abţineri, din următoarele motive:
- propunerea legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat având în
vedere că prevede micşorarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, ce face parte
integrantă din bugetul de stat. 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”. Având implicaţii
asupra bugetului de stat sunt 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.
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A fost luat în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 38/2014.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei nu susţine
aprobarea deoarece domeniul este reglementat în Ordonanţa de urgenţă nr.117/2013.
Domnul deputat Radu Zlati a propus respingerea propunerii legislative.
Supusă votului, propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi din
următoarele motive:
- prin OUG nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului. se reglementează noua
structură a nivelurilor sistemului naţional de învăţământ.
- prin OUG nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi
cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti
devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 se modifică art. 66 din Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011 astfel încât numărul de ore alocat disciplinelor de
studiu/modulelor de pregătire este stabilit prin planurile-cadru de învăţământ şi se aprobă
prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea art.96 alin.(2) şi (3) din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 37/2014.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei nu susţine
aprobarea arătând că atribuţiile consiliului de administraţie sunt bine stabilite, iar la şedinţe
pot participa doar adulţii, nu poate participa un părinte în locul elevului.
În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă cu 12 voturi pentru
respingere, 5 voturi împotriva respingerii şi 1 abţinere, din următoarele motive:
- având în vedere că pentru luarea deciziilor consiliului de administraţie al unităţilor
de învăţământ preuniversitar sunt necesare anumite cunoştinţe şi o pregătire minimă
prealabilă a membrilor acestuia, este mult mai oportun ca elevul să participe în calitate de
observator, datorită lipsei de experienţă.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Angel Tîlvăr, Ion Eparu, Radu Zlati,
Raluca Turcan, Anghel Stanciu, Szabo Odon, Sorin Iacoban, Petru Andea, Traian
Dobrinescu.
A urmat propunerea legislativă privind programul "Masa la Şcoală" pentru elevii din
învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial. Plx 645/2013.
Doamna deputat Raluca Turcan, iniţiator, a subliniat că programul „cornul şi laptele”
care se desfăşoară în şcoli de 10 ani, a ajuns o risipă, se impune o diversificare şi o
îmbunătăţire a programului. A propus amânarea dezbaterii până la emiterea punctului de
vedere al Guvernului.
Cu unanimitate de voturi propunerea de amânare a fost aprobată.
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind educaţia prin
sport. Plx. 30/2014.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei nu susţine
aprobarea.
În urma dezbaterii propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi, din
următoarele motive:
- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor
legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138
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alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Având implicaţii asupra bugetului de
stat sunt aplicabile şi dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, fiind necesară prezentarea fişei financiare însoţită de
ipotezele şi metodologia de calcul utilizată.
A urmat propunerea legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite şcolare. Plx.
26/2014.
Domnul deputat Kereskenyi Gabor a solicitat amânarea dezbaterii cu trei săptămâni.
Cu unanimitate de voturi, propunerea de amânare a fost aprobată.
A urmat propunerea legislativă privind cartela de acces în instituţiile de învăţământ şi
sanitare. Plx. 52/2014.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei nu susţine
aprobarea.
Domnul deputat Radu Zlati a propus respingerea propunerii legislative.
În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă cu 19 voturi pentru şi 1 vot
împotrivă, din următoarele motive:
- 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.
- introducerea cartelelor de acces în unităţile sanitare, în special la nivelul spitalelor,
se poate constitui într-o măsură care va împiedica pacientul să beneficieze de suportul
familiei, având în vedere că numărul de vizitatori este variabil, iar numărul cartelelor de
acces limitat;
- nu se precizează care sunt destinatarii actului normativ: angajaţi, beneficiarii
serviciului public – bolnavi, elevi, vizitatori/aparţinători – membri de familie, prieteni.
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru completarea
dispoziţiilor Legii-cadru nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice. Plx. 51/2014.
În urma dezbaterii Comisia a hotărât, cu 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 5
abţineri, emiterea unui aviz negativ.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Radu Zlati, Petru Andea, Raluca
Turcan, Ion Eparu.
A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare. PLx. 87/2014.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a menţionat că Guvernul susţine avizarea
favorabilă.
În urma dezbaterii Comisia a hotărât, cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1
abţinere, emiterea unui aviz favorabil.
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A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.148/2000
privind publicitatea. Plx. 94/2014.
În urma dezbaterii Comisia a hotărât, cu 14 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă,
emiterea unui aviza negativ.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei Naţionale
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat.
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Tîlvăr Angel - preşedinte
- Băişanu Ştefan-Alexandru - vicepreşedinte
- Zisopol Dragoş Gabriel - vicepreşedinte
- Cristea Victor - secretar
- Turcan Raluca – secretar
- Ardeleanu Sanda-Maria
- Andea Petru
- Anuşca Roxana-Florentina
- Berci Vasile
- Cherecheş Florica
- Deaconu Mihai
- Dobrinescu Traian
- Dumitru Ovidiu-Ioan
- Enache Marian
- Eparu Ion
- Giurescu Dinu
- Grecea Maria
- Gust Băloşin Florentin
- Iacoban Sorin Avram
- Kereskényi Gábor
- Oros Nechita-Adrian
- Petrache Adrian-Alin
- Rădulescu Romeo
- Resmeriţă Cornel-Cristian
- Stanciu Anghel
- Szabó Ödön
- Vasilică Radu Costin
- Zlati Radu.
În zilele de miercuri, 12 martie şi joi, 13 martie 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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