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PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 18, 19 și 20 octombrie 2016
Marți, 18 octombrie 2016
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 18 deputați din totalul de 24 membri ai
Comisiei, fiind absenți 6 deputați, după cum urmează:
- Andea Petru - Grupul Parlamentar al PSD
- Anușca Roxana-Florentina – Parlamentar al PNL
- Ardeleanu Sanda-Maria - Grupul Parlamentar al PNL
- BăișanuȘtefan Alexandru - Grupul Parlamentar al ALDE
- Berci Vasile - Grupul Parlamentar al PNL
- Deaconu Mihai - neafiliat
La lucrările Comisiei au participat ca invitați:
De la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
- Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat
De la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
- Cucu Mihai Gabriel – consilier juridic
De la Ministerul Muncii - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție
- Ramona Minea Niculescu - consilier juridic
De la Federația ”Solidaritatea Sanitară” din România
- Răzvan Iosif
- Cristina Tănase.
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
Marți, 18 octombrie 2016
I. RAPORT
1. Propunere legislativă privind modificarea art. 174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a
educaţiei naţionale. Plx. 347/2016. Raport comun cu Comisia pentru sănătate și familie.
Termen: 20 octombrie 2016.
II. AVIZE
1. Proiect de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru copiii
României". PLx. 294/2016.

2. 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.
3. Proiect de Lege privind venitul minim de incluziune. Plx. 368/2016. Procedură de
urgență.
4. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în
domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru
realizarea obiectivului "Aeroport internațional Braşov-Ghimbav" şi pentru abrogarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren
din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de CercetareDezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al
Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea
obiectivului "Aeroport International Braşov-Ghimbav". PLx. 373/2016.
5. Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi
Civilizaţia Levantului. Plx. 375/2016.
6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.256/2015 privind
exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Dieteticienilor din România. Plx. 378/2016.
7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române
nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.576 din 13 august
2010. Plx. 410/2016.
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind
gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră. PLx. 425/2016.
9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea
art.184 alin.(6) şi (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Plx.
444/2016.
10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2016 privind
înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie. PLx. 432/2016.
III. DIVERSE
Miercuri, 19 octombrie 2016 și joi, 20 octombrie 2016
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Lucrările ședinței au fost conduse alternativ de domnul vicepreședinte Sorin Avram
Iacoban și domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol.
Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți..
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind modificarea art. 174 alin. 6
din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 347/2016.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că Guvernul nu are un
punct de vedere, dar Ministerul Educației are un punct de vedere nefavorabil și a susținut
menținerea formei actuale a art.174 din Legea educației naționale nr.1/2011.
Domnul Răzvan Iosif, din partea Federației „Solidaritatea Sanitară” din România a
susținut eliminarea art.174(6).
Domnul deputat Anghel Stanciu a solicitat amânarea pentru găsirea unor soluții de
eliminare a discriminărilor create.
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Doamna deputat Florica Cherecheș a propus un amendament și cu această modificare
a susținut adoptarea propunerii legislative.
Domnul deputat Anghel Stanciu a fost de acord cu amendamentul și a retras
propunerea de amânare.
Doamna vicepreședinte Raluca Turcan a precizat că dacă se aprobă amendamentul,
trebuie modificat și titlul legii.
Domnul deputat Szabo Odon nu este de acord cu echivalarea doar pentru
învățământul sanitar, deoarece se face discriminare, ci să se echivaleze pentru toate cursurile
postuniversitare. A propus un amendament de abrogare a alin. (6).
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu
amendamente, a propunerii legislative.
A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru
copiii României". PLx. 294/2016.
Doamna Ramona Minea Niculescu, consilier juridic, Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție din Ministerul Muncii, a precizat că nu se susține
adoptarea și a arătat că prevederile art.1 aduc atingere capacității efective a autorităților
administrației publice locale de a gestiona și soluționa problemele în folosul comunității
locale. De asemenea, a apreciat ca nejustificată aprobarea unui Program Național "Creşe
pentru copiii României", deoarece Programul Național pentru Dezvoltare Rurală și
Programul Operațional Regional, aprobate de Comisia Europeană, pentru perioada 20142020, prevăd investiția în creșe, deci nu se justifică alt program național pentru creșe
finanțate din bugetul de stat.
Doamna deputat Laura Marian, inițiator, a propus să se facă amendamentele care se
impun pentru armonizarea propunerii legislative.
Domnul deputat Florentin Gust-Băloșin a propus amânarea dezbaterii.
Domnul deputat Anghel Stanciu a fost de acord cu amânarea.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu 1
săptămână.
Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a constat lipsa de cvorum și în
consecință a suspendat lucrările ședinței.
În zilele de miercuri, 19 octombrie 2016 și joi, 20 octombrie 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

3

