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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 13, 14 și 15 martie 2018
Ordinea de zi a ședințelor Comisiei a fost următoarea:
Marți, 13 martie 2018
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011. Plx. 578/2017. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată.
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în
sensul ca procesul de recunoaştere şi echivalare a diplomelor obţinute în străinătate să nu mai
impună vreun cost financiar pentru solicitant. Plx. 599/2017. Raport. C.D. – Primă Cameră
sesizată.
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011. Plx. 566/2017. Raport. C.D. – Primă Cameră sesizată.
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul educaţiei şi sportului. Plx. 463/2017. Raport. Termen: 12 februarie 2018. C.D. –
Primă Cameră sesizată.
II. AVIZ
Proiect de Lege privind Legea muntelui. PLx. 80/2018. Aviz. Termen: 14 februarie
2018. C.D. – Cameră decizională.
III. DIVERSE
Miercuri, 14 martie și joi, 15 martie 2018
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Marți, 13 martie 2018
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă,
președintele Comisiei.
Doamna deputat Mihaela Huncă, secretar al Comisiei, a propus amânarea dezbaterilor
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul educaţiei şi sportului (Plx. 463/2017) pentru o săptămână. Cu unanimitate de
voturi, propunerea a fost adoptată.
Ordinea de zi, cu modificarea propusă, și programul de lucru au fost aprobate cu
unanimitatea voturilor celor prezenți.
Lucrările ședinței au debutat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 578/2017), având
drept obiect implementarea, cel puțin o dată pe ciclu școlar, a manualului opțional integrat
“Educație pentru Sănătate”.
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a prezentat, din partea inițiatorilor, conținutul
propunerii legislative.
Domnul secretar de stat Petru Andea a afirmat că Ministerul consideră binevenită o
astfel de inițiativă, neputând fi însă de acord cu introducerea acestui opțional în mod
obligatoriu în programa de studiu a unităților de învățământ preuniversitar.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a atenționat asupra faptului că o nouă disciplină
de studiu în programa școlară nu se introduce printr-un text de lege, procedura corectă fiind
cea reprezentată de un act normativ secundar, anume ordinul de ministru, motiv pentru care a
propus plenului Comisiei respingerea inițiativei legislative.
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a precizat că scopul inițiativei legislative nu
este acela de a impune instituțiilor de învățământ preuniversitar adoptarea unui opțional drept
unul obligatoriu, ci mai degrabă, obligarea Ministerului Educației Naționale de a realiza acest
lucru printr-o circulară, așa cum s-a procedat, într-un caz similar, cu 6-7 ani în urmă pentru a
încuraja și susține participarea elevilor.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că o comisie parlamentară nu
poate face recomandări direct instituțiilor de învățământ, însă poate face acest lucru către
ministerul de resort și a sugerat realizarea unui document de opinie care să fie trimis
ministrului educației naționale.
Doamna vicepreședinte Theodora Șotcan a considerat foarte bună argumentația
doamnei deputat Cristina-Ionela Iurișniți și a propus ca Ministerul Educației Naționale să
preia recomandarea și să introducă elemente de educație pentru sănătate în curricula privind
dezvoltarea personală.
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a apreciat conținutul inițiativei legislative
ca fiind unul care excede atribuțiunilor Comisiei și a susținut propunerea de a solicita doar
ministerului de resort revizuirea curriculei privind educația pentru sănătate.
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a precizat că Grupul parlamentar USR nu
susține o astfel de soluție, deoarece intenția inițiatorilor a fost aceea de a reactualiza
programele de studiu în sensul în care disciplina Educație pentru sănătate să capete o
importanță mult mai mare.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a amintit faptul că în urmă cu două săptămâni s-a
aprobat, în plenul Comisiei, modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011,
în sensul consolidării procedurilor care se referă la educația pentru sănătate, introducând
ideea unei strategii pentru educația în domeniul sănătății.
În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 4
abțineri, respingerea propunerii legislative.
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 599/2017).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii educaţiei
naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării taxelor
percepute de către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru vizarea şi recunoaşterea actelor de
echivalare a studiilor, diplomelor, certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice eliberate în străinătate.
Doamna deputat Mara Mareș, în calitate de inițiator, a prezentat inițiativa legislativă și
a susținut că adoptarea sa ar constitui un pas în plus în încercarea de a convinge absolvenții
români de studii superioare să revină în țară.
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale nu
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susține adopatarea acestei inițiative având în vedere că aduce prejudicii de natură financiară
Centrului Național pentru Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și că sunt cetățeni de
diferite naționalități care solicită echivalarea studiilor.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus adoptarea inițiativei legislative, însă cu
două amendamente: unul care să prevadă că actul normativ intră în vigoare abia începând cu
anul 2020 și că această măsură se adresează tuturor absolvenților din spațiul Uniunii
Europene și Republicii Moldova, indiferent de rangul instituției de învățământ absolvite.
Doamna deputat Raluca Turcan a susținut propunerea domnului vicepreședinte Szabo
Odon, însă a propus ca dată de aplicare a acestei măsuri anul 2019.
Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a precizat că susține inițiativa legislativă,
argumentând că, la acest moment, echivalarea în regim de urgență a unui act de studiu
obținut în străinătate presupune plata unei taxe de 200 de lei.
Doamna Gianina Chirazi, director al Centrului Național pentru Recunoaștere și
Echivalare a Diplomelor, a atras atenția asupra faptului că, în ultimii ani, procedurile de
echivalare s-au simplificat în mod semnificativ. De asemenea, a precizat că Centrul Național
pentru Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor este membru, încă din anul 1995, în rețeaua
NARIC a centrelor de informare privind recunoașterea diplomelor, o inițiativă a Comisiei
Europene, ce permite un schimb permanent de informații și consiliere la nivel național și
internațional cu privire la sistemul de educație și statutul juridic al instituțiilor de învățământ
din străinătate, formare oferită, precum și condițiile stabilite de aceste instituții pentru
obținerea actelor de studii. Taxele obținute pentru activitatea de echivalare a studiilor se
percep de către toate instituțiile internaționale similare care intră în componența acestei
rețele.
Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a susținut necesitatea
eliminării acestei taxe, sumele care se vor pierde din bugetul Centrului Național pentru
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor putând fi recuperate din economia făcută la bugetul
de stat prin desființarea Academiei de Științe ale Securității Naționale.
Doamna director Gianina Chirazi a subliniat faptul că tinerii români absolvenți ai
instituțiilor de învățământ din țară nu se bucură de asemenea privilegii nicăieri în afara țării.
S-au supus la vot amendamentele propuse de domnul deputat Szabo Odon. Cu 11
voturi pentru și 11 abțineri, amendamentele au fost respinse.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 11 voturi pentru respingere, 9 voturi
împotriva respingerii și 2 abțineri, respingerea propunerii legislative.
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea
şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 566/2017).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în scopul clarificării
unor aspecte privind titularizarea cadrelor didactice, detaşarea la cerere a personalului
didactic titular în învăţământul preuniversitar, detașarea pentru ocuparea unor posturi
didactice din unități/instituții de învățământ și unități conexe.
Din partea inițiatorilor, propunerea legislativă a fost prezentată de domnul deputat
Szabo Odon.
Domnul secretar de stat Petru Andea a specificat faptul că Ministerul este de acord cu
propunerea legislativă, cu condiția ca organizarea concursurilor de titularizare să se realizeze
la cel mult șase ani, nu la zece ani așa cum prevede inițiativa legislativă.
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a precizat că Grupul parlamentar USR
susține propunerea legislativă.
Doamna deputat Raluca Turcan a afirmat faptul că, din punctul de vedere al domniei
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sale, propunerea legislativă conține elemente de neconstituționalitate ceea ce o face
inacceptabilă pentru Grupul parlamentar al PNL.
În urma dezbaterilot, Comisia a propus, cu 17 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 1
abținere, adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise.
Dezbaterile au continuat cu discuțiile asupra proiectului de Lege privind Legea
muntelui (PLx. 80/2018).
Domnul Lazăr Latu, director general al Agenției Zonei Montane din cadrul
Ministerului Mediului, a prezentat proiectul de Lege care vizează găsirea celor mai bune
modalităţi de protecţie şi dezvoltare inteligentă, durabilă şi incluzivă a zonei montane prin
punerea în valoare a resurselor naturale şi umane, creşterea nivelului de trai, stabilizarea
populaţiei, menţinerea identităţii culturale, creşterea puterii economice la nivel local şi
naţional, în condiţiile păstrării echilibrului ecologic şi protecţiei mediului natural.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a specificat faptul că, în domeniul
învățământului, proiectul cuprinde dispoziții ce propun: adaptarea învățământului profesional
la cerințele specifice activităților economice, agricole, ale protecției mediului tipice modului
de viață montan; reabilitarea, modernizarea și dotarea corespunzătoare a unităților de
învățământ din localitățile montane; acordarea unei prime de instalare și sprijin pentru
cumpărarea/construirea de locuințe pentru profesorii ce se stabilesc în aceste zone; crearea
unor programe de formare continuă a adulților; stimularea activităților de cercetare științifică.
Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale
susține acest proiect de lege, sub rezerva unor amendamente.
Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș și-a afirmat disponibilitatea de a vota în
favoarea proiectului de Lege, sub rezerva neinterferării acesteia cu Legea educației naționale
nr.1/2011.
În cadrul dezbaterilor, doamna deputat Marilena-Emilia Meiroșu a propus o analiză a
situației altor zone defavorizate și a localităților izolate, precum cele de câmpie sau din delta
Dunării, în vederea creării unui cadru normativ similar.
Comisia, cu 17 voturi și 6 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil cu
amendamente admise.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale
- Petru Andea - secretar de stat
- Gianina Chirazi - director, Centrul Național pentru Recunoaștere și Echivalare a
Diplomelor
Din partea Ministerului Mediului
- Lazăr Latu - director general, Agenția Zonei Montane.
La şedinţa Comisiei de marți, 13 martie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert
Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile,
Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mara Mareș, Meiroșu
Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru,
Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Stan Viorel, Teiș Alina, Tîlvăr Angel - înlocuit
de domnul deputat Silviu Nicu Macovei, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș
Gabriel.
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În zilele de miercuri, 14 martie și joi, 15 martie 2018, 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, 14 martie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro ZsoltIstvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae,
Iurișniți Cristina-Ionela, Mara Mareș, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan,
Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel,
Stan Viorel, Teiș Alina, Tîlvăr Angel, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați Szabo Odon - vicepreședinte și
Anton Anton.
La şedinţa Comisiei de joi, 15 martie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton,
Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu
Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mara Mareș, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin
Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu
Cristinel, Stan Viorel, Teiș Alina, Tîlvăr Angel, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol
Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabo Odon - vicepreședinte.
PREŞEDINTE
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ
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