PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 21 iunie 2016
Nr. 4c-9/157

PROCES-VERBAL
al şedinţei Comisiei din zilele de 14 și 16 iunie 2016
Marți, 14 iunie 2016
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 21 deputați din totalul de 26 membri ai
Comisiei, fiind absenți 5 deputați, după cum urmează:
- Anușca Roxana-Florentina - Grupul Parlamentar al PNL
- Enache Marian - neafiliat
- Oros Nechita-Adrian - Grupul Parlamentar al PNL
- Vreme Valerian - Grupul Parlamentar al UNPR
- Vasilică Radu Costin - Grupul Parlamentar al PSD.
La lucrările Comisiei au participat ca invitați:
De la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat
- Violeta Daria – expert ARACIP, Departament acreditare.
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
Marți, 14 iunie 2016
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1 din 05.01.2011,
versiune actualizată la 02.10.2015 privind educaţia naţională. Plx. 182/2016.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. Plx. 183/2016.
3. Cerere de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011. PLx. 66/2016. Termen: 22 iunie 2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Prima
Cameră sesizată.
4. Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educaţiei
naţionale. Plx. 222/2016.
II. AVIZE
5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei
persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002. Plx. 171/2016. Aviz.

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii. Plx. 172/2016. Aviz.
7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii
către autorităţile administraţiei publice locale. Plx. 173/2016. Aviz.
8. Proiect de lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea
participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. PLx.
251/2016. Aviz.
III. DIVERSE
Joi, 16 iunie 2016
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul 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 modificarea şi completarea
Legii nr.1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015 privind educaţia naţională.
Plx. 182/2016.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii
obligației unităților educaționale antepreșcolare și preșcolare de a fi dotate cu camere de
supraveghere video și audio.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că punctul de vedere al
ministerului este nefavorabil.
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor celor
prezenți, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente:
- în acest moment, decizia cu privire la instalarea echipamentelor audio-video poate
fi luată de fiecare unitate de învățământ în parte, fără a fi necesară o prevedere expresă în
lege în acest sens;
- 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;
- textul inițiativei legislative nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați, care au susținut respingerea
propunerii legislative: Radu Zlati, Szabo Odon, Florica Cherecheș, Vasile Berci, Sorin
Avram Iacoban.
Lucrările ședinței au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei. Plx. 183/2016.
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației,
aprobată cu modificări prin Legea nr.87/2006, cu modificările și completările ulterioare, în
sensul clarificării procedurilor de acordarea a autorizațiilor de funcționare provizorii sau de
acreditare unităților de învățământ înființate în cadrul unor societăți, fundații sau asociații
non-profit cu obiect de activitate în domeniul învățământului.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că punctul de vedere al
ministerului este nefavorabil.
Doamna Violeta Daria, expert ARACIP în cadrul Departamentului acreditare, a
precizat că modificările propuse nu aduc o îmbunătățire a aplicării legii existente.
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor
prezenți, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente:
- modificările propuse prin textul inițiativei legislative nu întăresc puterea legii, ci o
slăbesc și creează confuzie în aplicarea acesteia;
- la acest moment, orice entitate care dorește înființarea unei unități de învățământ
preuniversitar, trebuie să solicite autorizația de funcționare provizorie înainte de a începe
procesul instructiv-educativ și nu după 30 sau 60 de zile de la începerea activității așa cum
rezultă din textul propunerii legislative;
- conform prevederilor legale în vigoare, în cazul în care se constată neîndeplinirea
standardelor de evaluare, neacordarea autorizării se realizează la propunerea ARACIP, prin
ordin de ministru, în timp ce conform textului inițiativei, dacă unitățile primesc un aviz
negativ din partea ARACIP, acestea sunt obligate să declanşeze imediat procedura de
suspendare conform legislaţiei în vigoare, fără a se preciza și sancțiunile în cazul în care
unitățile nu declanșează aceste proceduri;
- textul inițiativei legislative nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați, care au susținut respingerea
propunerii legislative: Petru Andea, Florica Cherecheș, Anghel Stanciu.
A urmat Cerere de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011. PLx. 66/2016.
Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul creării unui
mecanism privind desfășurarea învățământului la nivelul doctoral, clarificării și etapizării
acțiunilor de emitere a diplomelor și titlurilor la nivel universitar, stabilirii atribuțiilor
privind procedurile și etica la nivelul învățământului universitar.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că ministerul susține
forma inițială a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2016 și nu forma adoptată de
Senat.
Domnul deputat Radu Zlati a subliniat că se va abține de la vot, așa cum a făcut și la
dezbaterea inițială a ordonanței.
Domnul deputat Szabo Odon a propus respingerea Cererii de reexaminare a Legii și
menținerea punctului de vedere inițial al Comisiei.
Domnul deputat Petru Andea a susținut adoptarea Cererii de reexaminare a Legii,
adică adoptarea Legii cu unele amendamente propuse de Președinție, pe care le va prezenta
la dezbaterea pe articole.
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Doamna deputat Raluca Turcan a propus amânarea dezbaterii și invitarea domnului
Adrian Curaj, ministrul educației. Supusă votului, această propunere a fost respinsă cu 5
voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 2 abțineri.
Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea dezbaterii.
Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a supus votului propunerea de adoptare
cu amendamente, propunere care a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1
abținere.
În continuare, Comisia a trecut la dezbaterea pe articole, care au fost adoptate cu 12
voturi pentru și 3 abțineri.
La dezbaterea art. 158 alin. (5), domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a
constatat lipsa de cvorum și în consecință a suspendat lucrările ședinței.
În ziua de joi, 16 iunie 2016 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
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