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PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 13, 14 și 15 septembrie 2016
Marți, 13 septembrie 2016
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputați din totalul de 24 membri ai
Comisiei, fiind absent 1 deputat, după cum urmează:
- Dumitru Ovidiu-Ioan - Grupul Parlamentar al PNL
- Anușca Roxana-Florentina - înlocuită de Tămâian Ioan - Grupul Parlamentar al
PNL.
La lucrările Comisiei au participat ca invitați:
De la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
- Monica Anisie - secretar de stat
- Alin Păunescu - director general
De la Ministerul Muncii
- Georgeta Șugănaru - director
- Țepeș Dinu - consilier
De la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
- Brezeanu Gabriela - consilier juridic
De la Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive (ANDR) din România
- Aculai Augustin - director
Inițiatori
- Șerban Nicolae - senator.
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
I. Dezbatere privind învățământul românesc
Invitat: Domnul prof. univ. dr. Mircea DUMITRU - Ministrul educaţiei naționale și
cercetării științifice
II. RAPOARTE
1. Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de
conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în
legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Plx 299/2016. Raport comun cu Comisia
juridică, de disciplină și imunități. Termen: 20 septembrie 2016.
2. Propunere legislativă pentru modificarea art.262 din Legea nr.1/2011 a educaţiei
naţionale. Plx. 301/2016. Termen: 20 septembrie 2016.

3. Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 a educaţiei
naţionale. Plx. 300/2016. Termen: 20 septembrie 2016.
III. AVIZE
4. Proiect de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru copiii
României". PLx. 294/2016. Aviz. Termen: 01 septembrie 2016.
5. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi
Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre
Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind Cooperarea în
Dezvoltarea şi Folosirea Energiei Atomice în Scopuri Paşnice, semnat la Ottawa la 24
octombrie 1977. PLx. 308/2016. Aviz. Termen: 7 septembrie 2016.
IV. DIVERSE
Miercuri, 14 septembrie 2016 și joi, 15 septembrie 2016
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Adrian Nicolae Diaconu, președintele
Comisiei.
În deschiderea ședinței domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a anunțat că
Biroul Permanent a aprobat solicitarea Comisiei de a lucra luni, 13 septembrie a.c. pentru
organizarea dezbaterii cu ocazia deschiderii noului an școlar și universitar privind situația
învățământului românesc, la care să participe domnul prof. univ. dr. Mircea DUMITRU Ministrul educaţiei naționale și cercetării științifice. Domnul ministru Mircea Dumitru a
transmis o scrisoare prin care își exprimă regretul că nu poate participa la această dezbatere,
deoarece pe data de 13 septembrie 2016 a confirmat participarea la o întâlnire cu domnul
Dacian Cioloș, Prim-Ministru al Guvernului României, ce are loc la Brașov. Cu această
ocazie a adresat rugămintea de a se reprograma această dezbatere.
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Lucrările au continuat cu
propunerea legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de
îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Plx 299/2016.
Domnul senator Șerban Nicolae, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea
legislativă, care are ca obiect de reglementare instituirea unor reglementări prin care se
realizează învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de
control din învățământul preuniversitar, cu exercițiul autorității publice pe timpul și în
legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Totodată, prin proiect se prevede agravarea
răspunderii penale pentru anumite infracțiuni săvârșite împotriva acestor categorii de
personal didactic. Domnul senator Șerban Nicolae a fost de acord cu observațiile făcute de
Consiliul Legislativ și a susținut adoptarea propunerii legislative.
Doamna Monica Anisie, secretar de stat, a precizat că punctul de vedere al
Guvernului și al ministerului, este negativ.
Domnul deputat Anghel Stanciu a susținut adoptarea propunerii legislative.
Domnul deputat Radu Zlati a propus respingerea propunerii legislative
Domnul deputat Szabo Odon a susținut adoptarea propunerii legislative, cu unele
amendamente.
Domnul deputat Petru Andea a susținut adoptarea propunerii legislative cu
amendamente.
Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea dezbaterii pentru pregătirea
amendamentelor.
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Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a supus votului propunerea de
respingere. Această propunere nu a fost aprobată, întrunind 6 voturi pentru respingere și 8
voturi împotriva respingerii.
În continuare a fost supusă votului propunerea de amânare a dezbaterii și constituirea
unui subcomisii de lucru pentru pregătirea amendamentelor. Cu 8 voturi pentru și 6 voturi
împotrivă, această propunere a fost aprobată. Subcomisia de lucru este formată din următorii
deputați: Szabo Odon, Radu Zlati, Petru Andea, Șerban Nicolae.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea art.262 din Legea nr.1/2011 a
educaţiei naţionale. Plx. 301/2016.
Doamna Monica Anisie, a precizat că punctul de vedere al Guvernului și al
ministerului, este negativ.
Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a constat lipsa cvorum și în consecință a
suspendat lucrările Comisiei.
În zilele de miercuri, 14 septembrie și joi 15 septembrie 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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