PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 30 iunie 2016
Nr. 4c-9/173
SINTEZA
ședinţelor Comisiei din zilele de 28, 29 și 30 iunie 2016
Şedinţele Comisiei din zilele de 28, 29 și 30 iunie 2016 au avut următoarea ordine de
zi:

Marți, 28 iunie 2016
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educaţiei
naţionale. Plx. 222/2016. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități.
2. Propunere legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală
preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat. Plx. 174/2016.
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.
II. AVIZE
4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei
persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002. Plx. 171/2016. Aviz.
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii. Plx. 172/2016. Aviz.
6. 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.
7. 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. Termen: 26 mai 2016.
8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul
armelor şi al muniţiilor. Plx. 280/2016. Aviz. Termen: 23 iunie 2016.
9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea
profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România. Plx.
289/2016. Aviz. Termen: 30 iunie 2016.,
III. DIVERSE
Miercuri, 29 și joi 30 iunie 2016
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei

Marți, 28 iunie 2016
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Adrian Nicolae Diaconu, președintele
Comisiei.
În deschiderea ședinței, domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a propus ca
punctul de 3 din ordinea de zi să devină punctul 9.
Ordinea de zi modificată și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor
celor prezenți.
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea
nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 222/2016.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.12 din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul
introducerii unui nou alineat, în vederea asigurării serviciilor de masă și cazare gratuit, în
cantinele și internatele școlare, elevilor înscriși în învățământul profesional și tehnic, cu
durată de minimum 3 ani.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că punctul de vedere al
Guvernului este negativ.
Domnul deputat Szabo Odon a propus respingerea propunerii legislative. Este de
părere că trebuie să se dea o șansă tuturor elevilor la același tip de educație, nu se poate face
o diferențiere între cei săraci și cei bogați.
Domnul deputat Anghel Stanciu a precizat că se va abține de la vot.
Au mai luat cuvântul următorii deputați, care au susținut adoptarea propunerii
legislative: Radu Zlati, Petru Andea, Florica Cherecheș, Vasile Berci.
În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2
abțineri, adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele admise și respinse din
Anexă.
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind acordarea
gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din
învăţământul de stat şi privat. Plx. 174/2016.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea gratuită de produse de
igienă orală preșcolarilor și elevilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat,
deoarece este necesară introducerea unui program de susținere a sănătății dentare, având în
vedere datele privind sănătatea dentară determinate de indicatori precum consumul de
periuțe și paste de dinți.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că punctul de vedere al
Guvernului și al Ministerului este negativ.
Doamna Monica Marinescu, consilier în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, a
subliniat că Guvernul și Ministerul Finanțelor Publice nu susțin adoptarea propunerii
legislative deoarece soluțiile preconizate determină influențe financiare suplimentare asupra
bugetului general consolidat și nu sunt respectate prevederile legii privind finanțele publice.
Domnul deputat Radu Zlati a susținut adoptarea propunerii legislative.
Domnul deputat Petru Andea se va abține de la vot.
Domnul deputat Szabo Odon a propus un raport de respingere.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât respingerea propunerii
legislative din următoarele considerente:
- din textul inițiativei lipsesc o serie de aspecte importante ce trebuie reglementate
precum: cine se va ocupa de achiziția produselor, care este metoda de repartizare a
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produselor către beneficiari, cum se măsoară eficacitatea măsurilor impuse prin acest act
normativ etc.;
- deși problematica abordată de inițiativa legislativă vizează aspecte importante
legate de igiena preșcolarilor și elevilor, nu prevede caracterul formativ și educativ necesar
în dobândirea unor abilități și comportamente necesare unui stil de viață sănătos în rândul
copiilor și tinerilor;
- 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. Totodată, potrivit
prevederilor art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010 şi ale art. 33 din Legea nr.
24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuia efectuat şi un studiu
de impact.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Legii sănătăţii mintale şi a
protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002. Plx. 171/2016.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că punctul de vedere al
Ministerului Sănătății este negativ.
Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus avizarea negativă a propunerii
legislative.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 4
abțineri, eliberarea unui aviz negativ.
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Plx. 172/2016.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că punctul de vedere al
Guvernului este negativ.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 12 voturi pentru și 3 abțineri, emiterea unui
aviz negativ.
A urmat propunerea 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.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că punctul de vedere al
Guvernului este negativ.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 10 voturi pentru și 4 abțineri, emiterea unui
aviz negativ.
În continuare a fost luat în dezbatere proiectul 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.
Domnul deputat Petru Andea, în calitate de inițiator, a susținut avizarea favorabilă.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, eliberarea unui aviz
favorabil.
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A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul
armelor şi al muniţiilor. Plx. 280/2016.
Domnul maior Bucur Florin, consilier în cadrul Ministerului Apărării Naționale, a
precizat că Ministerul nu susține adoptarea, deoarece legea în vigoare este acoperitoare.
Domnul Cosgarea Daniel, șef serviciu în cadrul Ministerului de Interne, a subliniat că
Ministerul nu susține adoptarea arătând că este o suprareglementare.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, eliberarea unui aviz
negativ.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din
România. Plx. 289/2016.
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că Guvernul nu a emis un
punct de vedere, iar Ministerul susține adoptarea cu unele amendamente.
În urma dezbaterii, propunerea legislativă nu a întrunit numărul de voturi nici pentru
avizare favorabilă, nici pentru avizare negativă și în consecință, Comisia a hotărât amânarea
votului pentru o ședință viitoare.
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.
Se continuă dezbaterile de la art.158 (5).
Domnul deputat Radu Zlati a anunțat că Grupul PNL se retrage de la lucrări
deoarece în ședința anterioară au solicitat continuarea dezbaterilor în prezența ministrului
educației, Adrian Curaj, și al noului președinte al CNATCU.
Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a constat lipsa de cvorum și a suspendat
lucrările ședinței.
La lucrările Comisiei au participat ca invitați:
De la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat
De la Ministerul Finanțelor Publice
- Monica Marinescu – consilier (Plx 174/2016)
De la Ministerul Apărării Naționale
- Maior Bucur Florin (Plx 280/2016)
De la Ministerul de Interne
- Cosgarea Daniel - șef serviciu (Plx 280/2016).
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Diaconu Adrian Nicolae președinte, Iacoban Sorin Avram - vicepreședinte, Zisopol Dragoş Gabriel - vicepreşedinte,
Cristea Victor- secretar, Andea Petru, Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai,
Dumitru Ovidiu-Ioan, Eparu Ion, Grecea Maria, Marin Laura, Oros Nechita-Adrian,
Rădulescu Romeo, Stanciu Anghel, Szabó Ödön, Vasilică Radu Costin, Zlati Radu.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Anușca Roxana Florentina,
Băișanu Ștefan-Alexandru, Turcan Raluca, Ardeleanu Sanda-Maria, Gust-Băloșin Florentin,
Resmeriță Cornel-Cristian, Vreme Valerian.
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În zilele miercuri, 29 iunie 2016 și joi, 30 iunie 2016 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 miercuri, 29 iunie 2016 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,
Eparu Ion, Marin Laura, Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Oros Nechita-Adrian,
Rădulescu Romeo, Resmeriță Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin,
Vreme Valerian, Zlati Radu.
La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabó Ödön.
La şedinţa Comisiei de joi, 30 iunie 2016 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,
Eparu Ion, Marin Laura, Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Oros Nechita-Adrian,
Rădulescu Romeo, Resmeriță Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin,
Vreme Valerian, Zlati Radu.
La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabó Ödön.

PREȘEDINTE
Adrian Nicolae DIACONU
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