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PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele 16 și 18 iunie 2015  

 
Marți, 16 iunie 2015 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputați din totalul de 26 membri ai Comisiei, 
fiind absenți 3 deputați, după cum urmează:   

- Ardelenu Sanda Maria – Grupul Parlamentar al PNL 
- Anușca Roxana Florentina – Grupul Parlamentar al PNL - înlocuită de domnul 

deputat Mihai Aurelian 
- Resmeriță Cornel-Cristian - Grupul Parlamentar al PSD. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
- Mihai Păunică – director general 
De la Ministerul Finanțelor Publice 
- Fănel Mitea – director (Plx 320/2015). 
 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 16 iunie 2015 

I. RAPOARTE 
 1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale 
nr.1/ 2011. Plx. 403/2015. Raport. Termen: 18 iunie 2015. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

Ora 11.00 
Ședința comună cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

2. Proiect de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din 
învăţământului de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011. PLx. 320/2015. Raport 
comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. Termen: 16 aprilie 2014.  

3. 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. Respins de Comisia pentru 
învățământ în ședința din 15 aprilie 2014. Adoptat de Comisia pentru muncă în ședința din 17 
iunie 2014. 

II. DIVERSE 
Joi, 18 iunie 2015 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae 
Diaconu, președintele Comisiei.  

Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
Dezbaterile au început cu Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011. Plx. 403/2015.  
Domnul deputat Ovidiu-Ioan Dumitru, inițiator,  a precizat că are ca obiect modificarea 

art.11 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în 
vederea asigurării accesului la învățământ în limba română pentru românii care trăiesc în 
străinătate. De asemenea, se dorește înființarea Institutului pentru învățământul românesc în 
străinătate, organ de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Educației și Cercetării Științifice, fiind propusă spre abrogare Hotărârea Guvernului 
nr.34/1999 privind înființarea Institutului Limbii Române, cu modificările și completările 
ulterioare. A propus adoptarea propunerii legislative. 

Domnul deputat Mihai Aurelian, inițiator, a susținut adoptarea propunerii legislative și 
a subliniat importanța și oportunitatea acesteia. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a considerat că această modificare a 
alin.(2) art.11 din Legea nr.1/2011 a educației naționale are nevoie de un punct de vedere din 
partea Guvernului, deoarece sunt unele probleme care nu sunt clare. Avizul ministerului este 
negativ. 

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 10 voturi și 7 abțineri, adoptarea propunerii 
legislative, cu amendamente.  

 
Ședința comună cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

 
Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon, 

președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială.  
Proiect de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din 

învăţământului de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011. PLx. 320/2015.  
Doamna consilier Lidia Vlădescu a prezentat proiectul de lege și a arătat că acesta are 

ca obiect plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat 
pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011, rezultate din aplicarea prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 și 
în anul 2009 personalului din învățământ, abrogată, a prevederilor Legii – cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.330/2009, abrogată, a legii – 
cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.284/2010, cu 
modificările ulterioare și a Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului 
plătit din fonduri publice. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că  ministerul are un punct 
de vedere negativ. 

Domnul Fănel Mitea, director în Ministerul Finanțelor Publice, a subliniat că 
prevederile generează un impact negativ asupra bugetului general consolidat. Din estimările 
făcute, impactul este de 4 miliarde lei, ceea ce reprezintă 0,6 % din PIB. Din aceste 
considerente, ministerul nu susține adoptarea.  

Domnul deputat Ion Eparu a fost de acord cu adoptarea proiectului de lege deoarece 
este vorba de o repunere în drepturi a unei categorii sociale afectată. 

Domnul deputat Szabo Odon a fost de părere că suma prezentată nu reprezintă un 
impact bugetar major, în consecință a susținut adoptarea proiectului de lege.  

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a propus adoptarea proiectului de lege. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate 
de voturi (2 abţineri), să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege 
cu amendamente, redate în Anexa care face parte integrantă din raport. 
 La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Adrian Solomon, 
Valerian Vreme, Marian Enache, Victor Cristea.  

 
În continuare, lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat Adrian 

Nicolae Diaconu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. A urmat 
dezbaterea  proiectului de Lege privind declararea zilei de început de an școlar - Zi liberă 
pentru părinți  PLx. 170/2014. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de începere a fiecărui an 
şcolar ca zi liberă pentru părinţii ai căror copii sunt înscrişi în învăţământul preuniversitar, 
respectiva zi urmând a fi recuperată în următoarele 30 de zile de la data acordării, printr-un 
acord între angajator şi angajat. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că ministerul avizează 
favorabil în următoarea formă ,,se acordă posibilitatea părinților de a avea zi liberă la 
începutul anului școlar,  pentru copii din învățământul preuniversitar, la cerere, cu recuperare 
în termen de 30 zile”.  

Domnul deputat Radu Zlati a menționat că, în forma prezentată de reprezentatul 
Ministerului Educației, nu susține adoptarea.  

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a subliniat că intenția inițiatorului este 
bună, dar este greu de aplicat și, în consecință, a propus respingerea 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât cu majoritate de 
voturi (4 voturi împotrivă şi 3 abţineri), să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
iniţiativei legislative întrucât nu este necesară introducerea unei astfel de reglementări. 
Prevederile art.143 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precizează că, prin contractul colectiv de muncă, se pot stabili şi alte 
zile libere înafara celor expres prevăzute de lege, prin negociere între partenerii sociali. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate două amendamente care, supuse votului, au fost 
respinse. Acestea se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din raport. 

La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputați: Kerekes Karoly, Iane Daniel, 
Marian Enache, Alexandru Ștefan Băișanu. 

 
În ziua de joi, 18 iunie 2015, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   
 
 

PREȘEDINTE 
 

Adrian Nicolae DIACONU 
 


