PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 17 aprilie 2018
Nr. 4c-9/131
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 27 şi 29 martie 2018
Ordinea de zi a ședințelor Comisiei a fost următoarea:
Marți, 27 martie 2018
Ora 12.00 (la finalizarea ședinței comune de Plen)
I. RAPOARTE
1. Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011. Plx. 181/2017. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011. Plx. 580/2017. Raport. Termen: 08 martie 2018. C.D. – Primă Cameră
sesizată.
3. Proiect de Lege privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din
Bucureşti. PLx. 18/2018. Raport. Termen: 01 martie 2018. C.D. – Cameră decizională.
4. Proiect de Lege privind desfiinţarea Universităţii ''Mihai Eminescu'' din municipiul
Timişoara, judeţul Timiş. PLx.65/2018. Raport. Termen: 15 martie 2018. C.D. – Cameră
decizională.
5. Proiect de Lege privind desfiinţarea Universităţii ''George Bariţiu'' din Braşov.
PLx.66/2018. Raport. Termen: 15 martie 2018. C.D. – Cameră decizională.
6. Proiect de Lege privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul
Bucureşti. PLx.67/2018. Raport. Termen: 15 martie 2018. C.D. – Cameră decizională.
II. AVIZ
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri financiare. Plx. 136/2018. Aviz. Termen: 12 aprilie 2018. C.D.
– Cameră decizională.
III. DIVERSE
Joi, 29 martie 2018
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Marți, 27 martie 2018
La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 23 de deputați, din totalul de 26 de
membri ai Comisiei, fiind absenți 3 deputați, după cum urmează:
- domnul deputat Nicolae Robert Turcescu - Grupul parlamentar al PMP
- doamna deputat Mara Mareş - Grupul parlamentar al PNL

- domnul deputat Adrian Todor - înlocuit de domnul deputat Silviu Nicu Macovei,
Grupul parlamentar al PSD.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale
- Petru Andea - secretar de stat
Din partea Ministerului Finanţelor Publice
- Marinescu Monica Andreea - consilier.
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă,
președintele Comisiei.
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor
prezenți.
Lucrările ședinței au început cu dezbaterile asupra Cererii de reexaminare a Legii
pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 181/2017).
La solicitarea Ministerului Educaţiei Naționale şi a Ministerului Agriculturii, doamna
deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a propus amânarea dezbaterilor
acestei propuneri legislative cu două săptămâni.
Propunerea de amânarea a fost votată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 580/2017).
Doamna preşedinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat propunerea legislativă ce
vizează modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările
ulterioare, în sensul diminuării factorilor de risc în interiorul unităților de învățământ, prin
facilitarea identificării persoanei. Astfel, în interiorul acestor spații, se interzice acoperirea
feței cu orice material care împiedică recunoașterea fizionomiei, cu excepția situațiilor de
ordin medical. De asemenea, se prevede ca principală sancțiune pentru încălcarea acestei
interdicții să fie refuzarea accesului în perimetrul unităților, instituțiilor de învățământ și
spațiilor destinate educației și formării profesionale.
Domnul secretar de stat Petru Andea a menţionat că Ministerul nu susţine introducerea
unor astfel de măsuri legislative, deoarece constituie o formă de discriminare. Domnul secretar
de stat Petru Andea a mai spus că, în ceea ce priveşte sancţionarea contravenţională a
încălcării prevederilor propuse la art. 7 alin. (11), aceasta se încadrează în sfera
contravenţionalului, deoarece fapta de acoperire a feţei nu prezintă pericol social. Deşi se
urmăreşte realizarea unei prevenţii generale în ceea ce priveşte săvârşirea de fapte ilicite
ulterior momentului acoperirii feţei prin aplicarea unei sancţiuni contravenţionale, aceasta este
disproporţionată în raport cu gradul de pericol social al faptei săvârşite. Astfel, fapta unei
persoane care îşi acoperă faţa în unităţi şi instituţii de învăţământ sau în spaţiile destinate
educaţiei şi formării profesionale, fără a fi precedată de săvârşirea unei fapte ilicite, nu este de
natură a atrage răspunderea contravenţională a acesteia, cu atât mai mult cu cât această
acoperire poate surveni din diverse motive: de ordin religios, temperaturi scăzute.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a făcut precizarea că interzicerea
acoperirii feţei cu orice material de către persoanele care aparţin anumitor religii în unităţile de
învăţământ intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 și nu
ar trebui să facă obiectul modificării Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.
În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus
respingerea propunerii legislative.
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În continuarea lucrărilor ședinței s-a trecut la dezbaterile asupra proiectului de Lege
privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti (PLx. 18/2018).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desfiinţarea Institutului Teologic
Romano-Catolic din Bucureşti ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept
privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ. Patrimoniul institutului,
în conformitate cu prevederile art.230 din Legea educației naționale nr.1/2011, revine
fondatorilor. Studenții și absolvenții fără diplomă care au fost înmatriculați la
specializările/programele de studii universitare din cadrul Institutului Teologic RomanoCatolic din București, au dreptul să finalizeze studiile conform prevederilor art.361 alin.(5)
din Legea educației naționale nr.1/2011.
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul susţine adoptarea acestei
iniţiative deoarece acest institut şi-a încetat activitatea de câţiva ani.
În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus
adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.
S-au continuat dezbaterile asupra proiectului de Lege privind desfiinţarea Universităţii
''Mihai Eminescu'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş (PLx.65/2018).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desfiinţarea Universităţii „Mihai
Eminescu” din municipiul Timişoara, ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de
drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ. Patrimoniul
universităţii, în conformitate cu prevederile art.230 din Legea nr.1/2011, revine fondatorilor.
Studenţii care nu şi-au finalizat studiile, pot fi înmatriculaţi la alte universităţi autorizate
provizoriu/acreditate care au autorizate provizoriu/acreditate specializările urmate iniţial la
universitate, sau la alte specializări autorizate provizoriu/acreditate, în acelaşi domeniu de
licenţă. Studenţii care şi-au finalizat studiile, dar nu au susţinut şi promovat examenul de
licenţă, vor fi repartizaţi să îşi finalizeze studiile la specializări/programe de studii identice sau
similare din acelaşi domeniu al specializării/programului de studii, autorizate să funcţioneze
provizoriu ori acreditate.
Comisia a analizat materialele și respectarea procedurilor specifice desființării unei
instituții de învățământ superior.
În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus
adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.
Şedința Comisiei a continuat cu dezbaterile asupra proiectului de Lege privind
desfiinţarea Universităţii ''George Bariţiu'' din Braşov (PLx.66/2018).
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare desființarea Universității „George
Barițiu” din Brașov, ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de
utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ. Patrimoniul universităţii, în
conformitate cu prevederile art.230 din Legea nr.1/2011, revine fondatorilor. Studenţii şi
absolvenţii fără diplomă care au fost înmatriculaţi la specializări/programe de studii
universitare în cadrul Universităţii „George Bariţiu” au dreptul să finalizeze studiile la alte
specializări/programe de studii identice sau similare din acelaşi domeniu al
specializării/programului de studii, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate. Din
anul 2016-2017, Universitatea a intrat în lichidare cu toate programele/specializările de studii
de învățământ universitar. În prezent, nu mai funcționează nicio specializare/programe, la
niciun an de studii, la nicio formă de învățământ, la nicio locație din țară sau străinătate.
În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus
adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise, constatând respectarea prevederilor
legale specifice.
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Lucrările au continuat cu proiectul de Lege privind desfiinţarea Universităţii FinanciarBancare din municipiul Bucureşti (PLx.67/2018).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desfiinţarea Universităţii FinanciarBancare din municipiul Bucureşti, ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de
drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ. Patrimoniul
universităţii, în conformitate cu prevederile art.230 din Legea nr.1/2011, revine fondatorilor.
Studenţii şi absolvenţii fără diplomă care au fost înmatriculaţi la specializări/programe de
studii universitare în cadrul Universităţii Financiar-Bancare au dreptul să finalizeze studiile la
alte specializări/programe de studii identice sau similare din acelaşi domeniu al
specializării/programului de studii, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate.
În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus
adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (Plx.
136/2018).
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că propunerea legislativă
vizează exceptarea serviciilor publice de interes local sau judeţean, specializate, cu
personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau judeţene, de
la încadrarea în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei la ordonanţa de urgenţă.
Doamna preşedinte Camelia Gavrilă a menţionat că, deşi intenţia este una bună, din punct de
vedere financiar Guvernul nu poate susţine această propunere.
Comisia, cu 12 voturi pentru și 6 abțineri, a hotărât să emită aviz negativ asupra
propunerii legislative menţionate.
La punctul III - Diverse al ordinii de zi, domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a adus în
discuţie memoriul înregistrat la Comisie referitor la Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” din
Râmnicu Vâlcea.
Doamna preşedinte Camelia Gavrilă a precizat că subcomisia se poate întruni pentru a
analiza situația, având în vedere că s-a primit răspunsul de la toate părțile implicate. Astfel, de
comun acord s-a decis ca următoarea săptămână să se realizeze întâlnirea subcomisiei pentru
analiza documentelor și dezbateri pe subiectul semnalat Comisiei.
În ziua de joi, 29 martie 2018, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.
PREŞEDINTE
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ
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