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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 16 și 17 septembrie 2015
Şedinţele Comisiei din ziua de 16 și 17 septembrie 2015 au avut următoarea ordine
de zi:
Miercuri, 16 septembrie 2015
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Plx.
431/2015. Raport. Termen: 10 septembrie 2015. C.D. – Primă Cameră sesizată.
2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011. Plx.
455/2015. Raport. Termen: 22 septembrie 2015.
II. DIVERSE
Joi, 17 septembrie 2015
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Marți, 16 septembrie 2015
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 propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei
Naţionale nr.1/2011. Plx. 431/2015.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu noi dispoziţii care
stabilesc sancţionarea ministrului/miniştrilor de resort pentru nepublicarea sau
neprezentarea în faţa Parlamentului, până la data de 1 martie a fiecărui an, a raportului
privind starea învăţământului preuniversitar şi a nepublicării raportului privind starea
învăţământului superior.
Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a precizat că propunerea legislativă a
fost dezbătută în urma cu două săptămâni, când s-a hotărât amânarea pentru formularea unor
amendamente pentru a se îmbunătăți textul; nu au fost depuse amendamente.
Domnul deputat Szabo Odon a spus că nu a avut timp să depună amendamentele pe
dorea să le facă pentru un întreg capitol de sancțiuni și în acest context a propus respingerea
inițiativei legislative și reluarea acesteia cu un capitol distinct de sancțiuni. De asemenea, a
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subliniat faptul că ministrul educației a promis că va prezenta în curând raportul privind
sistemul de învățământ.
Domnul deputat Radu Zlati a menționat că Grupul parlamentar al PNL nu a depus
amendamente deoarece au considerat că se va modifica filosofia legii și a precizat că susține
adoptarea acesteia.
Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a susținut propunerea de respingere
făcută de domnul deputat Szabo Odon.
Supusă votului, propunerea legislativă a fost respinsă cu 8 voturi pentru respingere și
7 voturi împotriva respingerii, din următoarele motive:
- pentru implementarea unei astfel de soluții legislative este necesară respectarea
tuturor exigențelor normative, fiind insuficientă simpla referire la reținerea automată din
salariu a unei sume de bani. Astfel, este necesar să fie reglementată în mod expres procedura
de constatare a abaterilor disciplinare și de aplicare a sancțiunilor, organul competent să
realizeze astfel de proceduri și instanța care să judece contestația persoanei sancționate și
calea de atac, precum și modalitatea de reținere a respectivelor sume și destinația acestora;
- propunerea legislativă operează cu formulări imprecise. Legea cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice stabilește la art. 9 faptul
că persoanele care ocupă funcții de demnitate publică, precum funcția de ministru,
beneficiază de o indemnizație lunară și nu de un salariu.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011.
Plx. 455/2015.
Domnul deputat Szabo Odon, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea
legislativă care are ca obiect de reglementare completarea art.96 alin.(2) din Legea educației
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în
componența consiliilor de administrație ale unităților de învățământ confesional
preuniversitar de stat și a celor de învățământ preuniversitar vocațional teologic a unei noi
categorii de membri.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că ministerul consideră
că este de prisos mărirea numărului de membri în consiliile de administrație pentru că toți
cei care fac parte din acestea, fac parte din cultul respectiv sau au avizul acestuia. Punctul de
vedere al ministerului este nefavorabil.
Domnul deputat Radu Zlati a susținut adoptarea propunerii legislative.
Doamna deputat Florica Cherecheș a susținut adoptarea propunerii legislative, dar a
atras atenția asupra unor exprimări și dezacorduri care trebuie corectate.
Domnul deputat Petru Andea a susținut adoptarea și a propus amendarea textului cu
unele modificări de formă, nu de fond.
Domnul deputat Ion Eparu nu susține adoptarea inițiativei legislative și consideră că
se creează o breșă în unitatea legii educației deoarece este posibil ca și alte entități să
solicite să facă parte din consiliul de administrație. Având în vedere că au început
dezbaterile pe noul proiect al legii educației, consideră această inițiativă inutilă.
În urma dezbaterii, cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri adoptarea
propunerii legislative cu amendamente admise din Anexă.
Lucrările au continuat cu punctul Diverse.
Domnul deputat Petru Andea a propus ca pentru proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.206/2004
privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (Plx.
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670/2011), care se află în portofoliul Comisiei, să se constituie o subcomisie de lucru, care
să analizeze și să întocmească un preraport. Comisia a hotărât că poate participa la
dezbaterile preliminare orice membru care dorește acest lucru.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a prezentat situația propunerii
legislative pentru completarea şi modificarea Legii nr.69 din 2000 a educaţiei fizice şi
sportului (Plx. 257/2015). Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea
şi completarea articolului 5 al Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările
şi completările ulterioare. Scopul propunerii legislative este acela de a asigura o creştere a
importanţei disciplinei educaţie fizică în cadrul trunchiului comun al planurilor de
învăţământ, la toate nivelele de şcolarizare.
Această propunere legislativă a fost respinsă de Senat și adoptată de Comisia pentru
învățământ cu amendamente. În acest moment, se află pe ordinea de zi Plenului Camerei
Deputaților. Prin modificarea Legii nr.69/2000, lege ordinară, se modifică Legea educației
naționale nr.1/2011, lege organică. În aceste situații, au loc întâlniri ale ministerelor
implicate Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că reprezentanții
Ministerului Tineretului și Sportului au venit o singură dată la întâlnirile stabilite. A solicitat
amânarea votului final din Plenul Camerei Deputaților până la armonizarea discuțiilor între
cele două ministere.
Comisia a hotărât că vor fi informați liderii de grupurilor parlamentare despre situația
prezentată de domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly.
În continuare, doamna deputat Florica Cherecheș a informat despre vizita delegației
din Elveția, condusă de domnul Mauro Dell Ambrogio, secretar de stat în Ministerul
educației, însoțit de un reprezentant pe relații internaționale din cadrul ministerului, de
ambasadorul Elveției la București și adjunctul acestuia. Tema întâlnirii este învățământul
profesional în sistem dual, având în vedere că Elveția are o experiență bogată în acest
domeniu și poate să fie considerată o țară de referință pentru dezvoltarea acestui tip de
învățământ. A invitat membrii Comisiei la întâlnirea cu membrii delegației la ora 16.00.
Domnul deputat Szabo Odon a propus membrilor Comisiei elaborarea unei inițiative
legislative privind acoperirea cu personal în creșe și grădinițe. totodată, a specificat că în
acest moment educatoarele din creșe nu sunt titularizate în sistemul de învățământ.
Domnul deputat Radu Zlati a întrebat dacă se poate reacționa la noile norme
metodologice de încadrare a personalului auxiliar, emise de Ministerul Educației.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat.
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Diaconu Adrian Nicolae președinte, Iacoban Sorin Avram - vicepreședinte, Zisopol Dragoş Gabriel - vicepreşedinte,
Cristea Victor - secretar, Turcan Raluca – secretar, Andea Petru, Ardeleanu Sanda-Maria,
Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Enache Marian – înlocuit de Bucura
Oprescu Simona, Eparu Ion, Grecea Maria, Marin Laura, Rădulescu Romeo, Resmeriță
Cornel-Cristian, Szabó Ödön, Vasilică Radu Costin, Vreme Valerian, Zlati Radu.
La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Băișanu Ștefan-Alexandru,
Anușca Roxana Florentina, Dumitru Ovidiu-Ioan, Gust-Băloșin Florentin, Oros NechitaAdrian, Stanciu Anghel.
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În ziua de joi, 17 septembrie 2015, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.
La şedinţa Comisiei de joi, 17 septembrie 2015 au fost prezenţi următorii deputaţi:
Diaconu Adrian Nicolae – președinte, Băișanu Ștefan Alexandru – vicepreşedinte, Iacoban
Sorin Avram – vicepreședinte, Zisopol Dragoş Gabriel - vicepreşedinte, Cristea Victor secretar, Turcan Raluca - secretar, Andea Petru, Anuşca Roxana-Florentina, Ardeleanu
Sanda-Maria, Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Eparu Ion, Grecea Maria,
Gust Băloşin Florentin, Marin Laura, Oros Nechita-Adrian, Rădulescu Romeo, Resmeriţă
Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin, Vreme Valerian, Zlati Radu.
La şedinţa Comisiei au absentat: Dumitru Ovidiu-Ioan, Enache Marian, Szabó
Ödön.
PREŞEDINTE
Adrian Nicolae DIACONU
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