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PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 26 și 28 iunie 2018
Marți, 26 iunie 2018
La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 24 de deputați, din totalul de 26
de membri ai Comisiei, fiind absenți 2 deputați, după cum urmează:
- domnul deputat Szabo Odon - Grupul Parlamentar al UDMR
- domnul deputat Anton Anton - Grupul Parlamentar al ALDE.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale
- Andea Petru - secretar de stat
Din partea Ministerului Finanțelor Publice
- Marinescu Monica - consilier
Din partea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor (A.N.S.V.S.A.)
- Cristian Duicu - director general
- Ioana Hristescu - consilier.
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:
Marți, 26 iunie 2018
I. ȘEDINȚA COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
1. RAPORT
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011. Plx. 314/2018. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată.
2. DIVERSE
Analiza stadiului inițiativelor legislative din portofoliul Comisiei.
Stabilirea programului Comisiei pe perioada vacanței parlamentare din lunile iulieaugust 2018.
II. ȘEDINȚĂ COMUNĂ
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia
animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice. PLx. 391/2018. Raport comun cu Comisia pentru

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. C.D. - Cameră
decizională.
Joi, 28 iunie 2018
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință,
tineret și sport a supus la vot ordinea de zi a ședinței, cu modificări, în sensul discutării la
începutul ședinței a punctului II - Ședința comună cu Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.
Ordinea de zi modificată și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor
celor prezenți.
Lucrările au debutat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
(PLx. 391/2018).
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că proiectul de lege are ca
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.43/2014, în vederea
implementării corespunzătoare în legislaţia naţională a normelor europene din domeniu.
S-a trecut la dezbaterea pe text a proiectului de lege. La art. 1 alin.(1), Grupul
Parlamentar al PNL a propus ca amendament introducerea sintagmei “experimentale” la
enumerarea scopurilor pentru care se iau măsuri de protecție a animalelor. Supus la vot,
amendamentul a fost respins, considerându-se că activitățile științifice presupun și metode
experimentale de cercetare. La art. 1 alin. (5) lit. a), Grupul Parlamentar al PNL a propus ca
amendament scoaterea sintagmei “neumane” din textul legii. Supus la vot, amendamentul a
fost respins. Comisiile reunite au adoptat ca amendament înlocuirea pe tot cuprinsul legii a
sintagmei ”neuman” cu sintagma ”nonuman”.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două
Comisii au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectul de Lege,
cu amendamente admise.
În continuarea ședinței s-a trecut dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea
şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 314/2018).
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă
are ca obiect de reglementare modificarea art.63 şi completarea art.104 din Legea educației
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul asigurării accesului
elevilor la învăţământ în zonele rurale, prin crearea de noi formațiuni, precum şi asigurarea
finanţării de la bugetul de stat a cheltuielilor cu salariile conducătorilor microbuzelor
şcolare, a celor privind funcţionarea microbuzelor şcolare, inclusiv cele referitoare la
combustibil, cheltuielile cu bursele și transportul elevilor, precum și cele referitoare la
naveta cadrelor didactice.
Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că Punctul de vedere al
Ministerului Educației Naționale este negativ, în sensul că nu poate fi introdusă la art. 63
alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011 mențiunea dorită de inițiatori referitoare la mediul
rural, ca fiind o excepție de la prevederile referitoare la numărul minim de elevi, întrucât în
tot cuprinsul Legii nu se face distincție între mediul urban și rural.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a specificat faptul că modificările
propuse prin inițiativă în structura finanțării învățământului preuniversitar, prin trecerea
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unor categorii de cheltuieli de la finanțarea complementarea la finanțarea de bază sunt
inoportune, nemotivate clar și hazardate, deoarece ar schimba filosofia bugetară în domeniul
educației ar presupune o reconfigurare a structurii bugetului destinat învățământului, în
întregul acestuia.
Doamna vicepreședinte Theodora Şotcan a propus adoptarea unui raport de
respingere asupra inițiativei legislative.
În urma dezbaterii, având în vedere observațiile prezentate, Comisia a propus, cu 7
voturi pentru respingere și 7 abțineri, respingerea propunerii legislative.
În ziua de joi, 28 iunie 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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