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La lucrările şedinţei au fost prezenţi 19 deputați din totalul de 24 membri ai
Comisiei, fiind absenți 5 deputați, după cum urmează:
- Anușca Roxana-Florentina - Grupul Parlamentar al PNL
- Băișanu Ștefan-Alexandru - Grup Parlamentar ALDE
- Berci Vasile - Grupul Parlamentar al PNL
- Gust-Băloșin Florentin - neafiliat
- Vreme Valerian - Grupul Parlamentar al UNPR.
La lucrările Comisiei au participat ca invitați:
De la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
- Andrei Kiraly - secretar de stat
De la Ministerul Muncii - Casa Națională de Pensii Publice
- Ileana Ciutan - președinte
De la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
- Ramona Minea Niculescu - consilier juridic
De la Inspectoratul General al Jandarmeriei
- Maior Vlad Adrian
De la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ
- Hăncescu Simion – președinte
Inițiatori
- Iovescu Ioan - senator.
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
Marți, 20 septembrie 2016
I. 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. C.D. – Prima Cameră
sesizată.

2. Propunere legislativă pentru modificarea art.262 din Legea nr.1/2011 a educaţiei
naţionale. Plx. 301/2016. Termen: 20 septembrie 2016. C.D. – Prima Cameră sesizată.
3. Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 a educaţiei
naţionale. Plx. 300/2016. Termen: 20 septembrie 2016. C.D. – Prima Cameră sesizată.
4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi
combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. PLx 316/2016. Raport
comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Termen: 15
septembrie 2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
III. AVIZE
5. Proiect de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru copiii
României". PLx. 294/2016. Aviz. Termen: 01 septembrie 2016. C.D. – Cameră
decizională.
6. 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. Iniţiator: Guvern.
C.D. – Cameră decizională.
7. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. PLx.325/2016. Aviz.
Termen: 21 septembrie 2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
III. DIVERSE
Miercuri, 21 septembrie 2016 și joi, 22 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 deputat Radu Zlati a propus ca punctul 1 din ordinea
de zi, 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), să fie amânat cu 1
săptămână, deoarece subcomisia de lucru nu s-a întâlnit și nu poate prezenta un preraport.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea de amânare.
Cu această modificare, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor
prezenți.
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea art.262 din
Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 301/2016.
Domnul senator Ioan Iovescu, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea
legislativă, care are ca obiect de reglementare completarea alin (4) al art.262 din Legea
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, propunându-se ca
norma didactică de predare - învățare - evaluare pentru personalul didactic de predare și
instruire practică, cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, și cel
din corpul profesorilor mentori să se poată reduce cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea
salariului, indiferent de limitele bugetare aprobate.
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A susținut adoptarea acestei propuneri legislative, cât și a celei de la punctul 3 din
ordinea de zi, la care este, de asemenea, inițiator.
Domnul Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din
Învățământ, a susținut adoptarea propunerii legislative și a arătat că și în alte țări europene
există asemenea reglementări.
Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a precizat că a fost transmis un raport
preliminar de respingere din partea Comisiei pentru muncă.
Domnul deputat Mihai Deaconu a propus un amendament care, în urma dezbaterii, a
fost adoptat cu 9 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 1 abținere.
Doamna vicepreședinte Raluca Turcan a făcut un amendament care a fost respins.
Propunerea legislativă, cu 8 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 4 abțineri, a fost
adoptată, cu amendamente admise și respinse.
La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Anghel Stanciu,
Ion Eparu, Petru Andea, Florica Cherecheș.
A urmat propunerea legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 a
educaţiei naţionale ( Plx. 300/2016), care are ca obiect de reglementare completarea alin.(2)
al art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
preconizându-se posibilitatea ca personalul didactic să se pensioneze, la cerere, cu 3 ani
înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislația în vigoare, dacă au o vechime în
învățământ de cel puțin 25 de ani femeile și 30 de ani bărbații.
Doamna Ileana Ciutan, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, a precizat că
punctul de vedere al Ministerului Muncii este negativ.
Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a constat lipsa cvorum și, în consecință,
a suspendat lucrările Comisiei.
În zilele de miercuri, 21septembrie și joi 22 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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