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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 10 și 12 noiembrie 2015
Şedinţele Comisiei din zilele de 10 și 12 noiembrie 2015 au avut următoarea ordine
de zi:

Marți, 10 noiembrie 2015
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Plx.615/2015. Raport. Termen: 5 noiembrie 2015.
2. Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural
pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale. PLx. 730/2015. Raport comun cu
Comisia pentru muncă și protecție socială. Termen: 19 noiembrie 2015.
3. 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 şi amenajarea teritoriului. Termen: 17
februarie 2014.
4. Propunere legislativă privind reglementarea meseriei de asistent-supraveghetor în
ciclul preşcolar de învățământ. Plx. 120/2015. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi
protecţie socială. Termen: 11 martie 2015.
5. Propunere legislativă privind siguranţa în unităţile de învățământ. Plx.
258/2015. Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului. Termen: 2 aprilie 2015.
II. AVIZE
6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2015
pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991. PLx. 738/2015.
Aviz. Procedură de urgență. Termen: 04 noiembrie 2015.
7. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor profesionale.
Plx. 750/2015. Aviz. Termen: 10 noiembrie 2015.
8. Propunere legislativă pentru completarea articolelor 190 şi 1901 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Plx. 754/2015. Aviz. Termen: 10
noiembrie 2015.
9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 3b din Legea
63/2011 - privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic
auxiliar din învăţământ, precum şi pentru modificarea şi completarea Art.4 din Anexa I din
Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a

Anexei II, Cap. I, pct. 6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice. Plx. 756/2015. Aviz. Termen: 10 noiembrie 2015.
III. DIVERSE
Joi, 12 noiembrie 2015
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Marți, 10 noiembrie 2015
Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae
Diaconu, președintele Comisiei, care a propus ca punctul 6 din ordinea de zi, proiect de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea
şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 (PLx. 738/2015) să devină punctul 1.
Ordinea de zi, modificată, a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul Daniel Ioniță, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a precizat că
proiectul de lege îşi propune simplificarea procedurii de dobândire al statutului de cetăţean
al ţării noastre pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie care, prin
activitatea lor, au contribuit în mod semnificativ la păstrarea sau promovarea culturii,
civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, dar şi pentru aceeaşi tipologie de persoane care au
dovedit a avea abilităţi sportive deosebite şi care îşi doresc să participe la competiţiile
sportive internaţionale sub stindardul României. Propunerea ministerului este de avizare
favorabilă.
În urma dezbaterilor, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, Comisia a hotărât să
emită aviz favorabil asupra proiectului de lege menţionat.
La de dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Sorin Avram Iacoban, Radu
Zlati.
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011 (Plx.615/2015) care propune acordarea dreptului de a organiza
programe de studii şi de a funcţiona ca entităţi distincte cu buget de venituri şi cheltuieli şi
cu statut şi regulament propriu departamentelor înfiinţate de facultăţile din cadrul unei
instituţii de învăţământ superior.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a subliniat faptul că specialiștii sunt
de părere că o serie de probleme trebuie discutate în Consiliul Național al Rectorilor. În
momentul de față, ministerul nu are o decizie și în consecință decizia revine Comisiei.
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea
propunerii legislative, cu amendamente admise și respinse, care se regăsesc în raport.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Nechita Adrian Oros,
Ion Eparu, Anghel Stanciu, Raluca Turcan, Petru Andea, Florentin Gust-Băloșin, OvidiuIoan Dumitru.
A urmat proiectul de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul
rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale. PLx. 730/2015.
Domnul deputat Florentin Gust-Băloșin, în calitate de inițiator, a propus amânarea
dezbaterii, cu două săptămâni, pentru ca ministerul să vină cu un punct de vedere.
Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
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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, în calitate de inițiator, a propus amânarea dezbaterii
cu două săptămâni. Propunerea a fost amânată cu 16 voturi pentru și 1 vot împotrivă.
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind reglementarea
meseriei de asistent-supraveghetor în ciclul preşcolar de învățământ. Plx. 120/2015.
Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea unei noi meserii, respectiv aceea
de asistent-supraveghetor în învățământul preșcolar, venind în sprijinul obiectivului de
îmbunătățire a calității actului educațional, prin asigurarea unei supravegheri suplimentare a
copiilor din grădinițe.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că ministerul și Guvernul
au un punct de vedere negativ, soluțiile propuse duc la suplimentarea cheltuielilor de
personal în bugetul general consolidat.
Doamna deputat Florica Cherecheș, în calitate de raportor, a propus un raport de
respingere.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea
propunerii legislative, din următoarele considerente:
- nu există o fundamentare a necesităţii reglementării acestei profesii în contextul
lansării, de către Comisia Europeană, prin Comunicarea Comisiei Europene COM (2013)
676 privind Evaluarea reglementărilor naţionale privind accesul la profesii şi a demarării, în
cel mai scurt timp, a procesului de transpunere a dispoziţiilor Directivei 2005/36/CE privind
recunoaşterea calificărilor profesionale, revizuite;
- ocupaţia nu se regăseşte în Clasificarea Ocupaţiilor din România. Pentru
practicarea unei ocupaţii este necesar ca respectiva ocupaţie să fie introdusă în
nomenclatorul menţionat, astfel cum se reglementează prin Ordinul nr.270/273/2002 privind
aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România;
- textul propus este insuficient de clar pentru a putea fi aplicat, lipsind menţiuni
referitoare la categoriile de cetăţeni care pot exercita această profesie (cetăţeni români,
cetăţeni europeni, cetăţeni din state terţe) şi la modalităţile de recunoaştere a calificărilor
profesionale în
domeniu obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European
sau în Confederaţia Elveţiană, prin raportare la
legislaţia naţională, în vederea îndeplinirii obligaţiei respectării Directivei 2005/36/CE şi ale
Directivei 2006/123/CE;
- în ceea ce priveşte salarizarea asistentului-supraveghetor, precizăm că, începând cu
data de 1 ianuarie 2011, prin Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit
un sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul
general consolidat al statului;
- soluţiile preconizate conduc la majorarea numărului de personal din unităţile de
învăţământ preşcolar, fapt ce determină cheltuieli de personal suplimentare din bugetul
general consolidat, motiv pentru care trebuia indicată sursa de finanţare a acestor cheltuieli.
Lipsa acesteia duce la încălcarea dispoziţiilor art.138 alin.(5) din Constituţia României,
republicată, şi art.15 alin.(l) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările ulterioare.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați, care au susținut respingerea
propunerii legislative: Sorin Avram Iacoban, Petru Andea, Victor Cristea.
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A urmat propunerea legislativă privind siguranţa în unităţile de învățământ. Plx.
258/2015.
Întrucât propunerea legislativă a fost adoptată de Comisia noastră și respinsă de
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, s-a hotărât cu unanimitate
de voturi, amânarea și reluare dezbaterilor într-o ședință comună.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Maria Grecea, Sorin Avram
Iacoban, Raluca Turcan, Florica Cherecheș.
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind organizarea şi
desfăşurarea stagiilor profesionale. Plx. 750/2015.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că ministerul și Guvernul
au punct de vedere negativ.
Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus un aviz negativ deoarece se
produce un paralelism legislativ.
În urma dezbaterii, Comisia, a hotărât, cu 10 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 1
abținere, emiterea unui aviz negativ.
A urmat propunerea legislativă pentru completarea articolelor 190 şi 1901 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Plx. 754/2015.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că ministerul și Guvernul
au punct de vedere negativ.
În urma dezbaterii, Comisia, a hotărât, cu 13 voturi pentru și 1 vot împotrivă,
emiterea unui aviz negativ.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei 3b din
Legea 63/2011 - privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi
didactic auxiliar din învăţământ, precum şi pentru modificarea şi completarea Art.4 din
Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice şi a Anexei II, Cap. I, pct. 6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice. Plx. 756/2015.
În urma dezbaterii, Comisia, a hotărât, cu unanimitate de voturi, emiterea unui aviz
favorabil.
La punctul Diverse, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu, a informat membrii
Comisiei că se va transmite din nou pe e-mail proiectul de Regulament al Comisiei și a
rugat să se facă observații dacă este cazul, iar săptămâna viitoare va fi supus dezbaterii și
votului în Comisie.
La lucrările Comisiei a participat ca invitat:
De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat
De la Ministerul Afacerilor Externe
- Daniel Ioniță – secretar de stat
- Alina Orosan – director
- Pavoni Florin – consilier.
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Diaconu Adrian Nicolae președinte, Băișanu Ștefan-Alexandru, Iacoban Sorin Avram - vicepreședinte, Zisopol
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Dragoş Gabriel - vicepreşedinte, Cristea Victor - secretar, Turcan Raluca, Andea Petru,
Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, Enache Marian,
Eparu Ion, Grecea Maria, Gust-Băloșin Florentin, Marin Laura, Oros Nechita-Adrian,
Rădulescu Romeo, Resmeriță Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Szabó Ödön, Vasilică Radu
Costin, Vreme Valerian, Zlati Radu.
La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anușca Roxana Florentina,
Ardeleanu Sanda-Maria.
În ziua de joi, 12 noiembrie 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, 12 noiembrie 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, Dumitru Ovidiu-Ioan,
Enache Marian, 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 a absentat domnul deputat Szabó Ödön.

PREŞEDINTE
Adrian Nicolae DIACONU
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