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PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 03 și 04 octombrie 2018
Miercuri, 03 octombrie 2018
La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 18 deputați, din totalul de 25 de membri
ai Comisiei, fiind absenți 7 deputați, după cum urmează:
- Szabo Odon - Grupul parlamentar al UDMR
- Anton Anton - Grupul parlamentar al ALDE
- Sorin Mihai Cîmpeanu - Neafiliat
- Lavinia-Corina Cosma - Grupul parlamentar al USR
- Dan-Răzvan Rădulescu - Grupul parlamentar al USR
- Angel Tîlvăr - Grupul parlamentar al PSD
- Raluca Turcan - Grupul parlamentar al PNL.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale
- Petru Andea - secretar de stat
Din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
- Iulia Matei - consilier
- Laurențiu Caprian - șef serviciu.
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:
Miercuri, 03 octombrie 2018
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011. Plx. 316/2018. Raport. C.D. - Primă Cameră sesizată.
2. Propunere legislativă pentru completarea art.168 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011. Plx. 370/2018. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată.
II. AVIZE
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2018
privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene. PLx. 473/2018.
Procedură de urgență. Aviz. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2018
privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE". PLx. 474/2018.
Procedură de urgență. Aviz. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
III. DIVERSE
Joi, 04 octombrie 2018
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă,
președintele Comisiei, care a prezentat ordinea de zi.
Doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a propus să se înceapă ședința
cu dezbaterea privind avizele.
Ordinea de zi modificată și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor
celor prezenți.
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor
europene (PLx. 473/2018).
Doamna prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a precizat că, printre ale
măsuri, proiectul de lege stabilește cadrul instituțional pentru dotarea unităților administrativteritoriale cu autobuze școlare tip Euro 6, utilizate pentru transportul elevilor din învățământul
preuniversitar de stat.
Domnul Laurențiu Caprian, șef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, a susținut proiectului de Lege care are ca obiect de reglementare
stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene, prin crearea cadrului
instituţional de participare a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la
pregătirea şi implementarea unor proiecte, în parteneriat cu alte structuri, în scopul dotării
unităţilor administrativ-teritoriale cu mijloace de transport, inclusiv pentru transportul școlar
destinat elevilor, măsuri cu efecte benefice în plan educațional.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil
asupra proiectului de lege menţionat.
În continuarea dezbaterilor, s-a trecut la analizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului
guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" ( PLx. 474/2018).
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că programul guvernamental
“Investeşte în tine” vine în întâmpinarea tinerilor care au nevoie de un sprijin financiar pentru a
se dezvolta atât personal, cât și profesional, dar se adresează și adulților, care doresc sau sunt
nevoiți să își schimbe profesia, să se recalifice. Programul se adresează tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 16 ani și până la 26 de ani, care sunt cuprinși în sistemul de învățământ sau care
efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educației Naționale, și după
caz, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, și persoanelor cu vârsta cuprinsă între 26 și
55 de ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de
reconversie și/sau specializare profesională. Valoarea creditelor, derulate pe maxim 10 ani,
diferă în funcţie de categoriile de beneficiari: tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la 26
de ani – maximum 40.000 lei, iar pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani –
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maximum 35.000 de lei. Destinația creditului este de a acoperi nevoile beneficiarilor și
familiilor acestora privind educația, sănătatea, cultura, sportul și nevoile de habitat, iar
cheltuielile trebuie efectuate pe teritoriul României. Se consideră cheltuieli eligibile ale
beneficiarului, inclusiv ale familiei acestuia: plata cărților, rechizitelor, cursurilor, revistelor de
specialitate; plata creșelor, grădinițelor, școlilor particulare; plata cursurilor de
specializare/calificare; plata cursurilor de pregătire profesională; taxe de studii, inclusiv master,
doctorat, MBA; achiziționarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri de specialitate;
abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă, muzee; costul publicării
cărților sau al studiilor de specialitate; taxa de participare la manifestări științifice și concursuri;
cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări științifice și concursuri și altele.
Doamna deputat Mara Mareș a susținut adoptarea proiectului de act normativ, semnalând,
totuși, anumite carențe ale acestuia, una dintre ele fiind lipsa unei scheme de returnare a
creditului.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil
asupra proiectului de lege menţionat.
Dezbaterile au continuat cu analizarea propunerii legislative pentru completarea art.168
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 370/2018).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.168 din Legii
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul creării
obligativității ca, după acordarea titlului de doctor, în termen de maxim 180 de zile, Ministerul
Educaţiei Naționale să transmită către Biblioteca Naţională a României un exemplar tipărit al
tezei de doctorat şi al anexelor acesteia, exemplar destinat Fondului Intangibil, precum şi un
exemplar digital, pe suport electronic, destinat consultării acestora.
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți, în calitate de inițiator, a susținut propunerea
legislativă motivând necesitatea adoptării acesteia prin faptul că, la acest moment, este dificil să
fie consultată o lucrare de doctorat depozitată la Biblioteca Națională.
Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan și-a manifestat nedumerirea față de punctul de
vedere negativ al Guvernului.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a apreciat că nu este vorba de o încercare a
ministerului de resort de a împiedica accesul la consultarea lucrărilor de doctorat și implicit, la
identificarea celor plagiate, ci este vorba de faptul că măsurile adoptate până în prezent asigură,
la un nivel suficient, aceste deziderate și filtre valorice de analiză științifică. Hotărârea
Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu
modificările și completările ulterioare, prevede la art. 66 alin. (4) că ”structura «dosarului de
doctorat» şi accesul la acesta vor fi reglementate printr-o procedură elaborată de CNATDCU şi
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, cu respectarea
legislaţiei în vigoare”. Această procedură respectă mai multe reguli, printre care și cea prin care
se stabilește că ”după acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 de zile IOSUD are
obligaţia transmiterii unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca Naţională a
României, unde poate fi accesat la cerere”.
Cu 11 voturi pentru și 4 voturi împotrivă, Comisia a hotărât să propună plenului Camerei
deputaților un raport de respingere asupra propunerii legislative.
S-a trecut la dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea
educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 316/2018).
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art.66 din Legea

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.66 din Legea
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea stabilirii
numărului de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învățământ, în funcţie de nivelul de
studii.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că modificarea legislativă
propusă nu se justifică, întrucât numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de
pregătire este stabilit prin planurile cadru de învățământ, fiind aprobat prin ordin al ministrului
educaţiei naționale, anume prin legislația secundară. Ministerul Educației Naționale este cel mai
în măsură să stabilească plaja orară pe an de studiu (învăţământ primar şi gimnazial), precum şi
pe arii curriculare (învăţământ gimnazial), având în vedere faptul că în prezent, planurile-cadru
pentru învăţământul primar şi, respectiv, gimnazial sunt structurate pe două componente trunchi
comun şi curriculum la decizia şcolii şi ţin cont şi de: învăţământul cu predare în limbile
minorităţilor naţionale şi învăţământul pentru şcolile sau clasele cu elevi aparţinând minorităţilor
naţionale care studiază în limba română; învăţământul cu program integrat şi suplimentar de
artă; învăţământul cu program sportiv integrat; învăţământul special.
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale nu
susține propunerea legislativă în forma prezentată Comisiei deoarece reglementările pe care le
aduce în discuție țin de legislația secundară, acestea pot fi rezolvate prin emiterea unui ordin de
ministru și nu printr-un act normativ adoptat de Parlamentul României. Totodată, în textul
propunerii legislative se folosește sintagma „în medie”, fapt ce presupune existența unui număr
minim și maxim de ore pe săptămână pentru fiecare nivel de învățământ. În cuprinsul inițiativei
nu se face nicio referire la un număr minim și număr maxim de ore, ceea ce face imposibilă
stabilirea unui număr mediu de ore și respectarea demersurilor curriculare ale Ministerului
Educației Naționale prin succesiunea și corelațiile logice ale planurilor-cadru de învățământ,
programelor școlare și manualelor aferente.
Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a propus adoptarea unui raport de respingere.
Cu unanimitatea voturilor celor prezenți, Comisia a hotărât să înainteze Plenului un raport
de respingere a propunerii legislative.
În ziua de joi, 04 octombrie 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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