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 Şedinţei Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 martie 2013 au avut următoarea ordine de 
zi:  

Marţi, 12  martie 2013 
I. RAPOARTE  

1. Propunerea legislativă de completare a Legii nr. 1 din 5 ianuarie 2011 privind 
educaţia naţională. Plx. 24/2013. Raport. Termen: 18 martie 2013. Iniţiatori: domnii 
deputaţi Ovidiu Victor Ganţ, Varujan Pambuccian, Dragoş Gabriel Zisopol. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, 
Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 18/10.01.2011. Plx. 53/2013. Raport. Termen: 25 martie 
2013. Iniţiatori: domnul deputat Ovidiu Victor Ganţ. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli. PLx. 
465/2012. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice. Termen: 29 noiembrie 2012. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 

II. AVIZE 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. PLx 38/2013. Aviz. Termen: 25 februarie 
2013. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul 
statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a 
Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a 
contabililor autorizaţi. PLx 39/2013. Aviz. Termen: 25 februarie 2013. Iniţiator: Guvern. 
C.D. – Cameră decizională. 
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6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi 
de tratament între femei şi bărbaţi. PLx. 76/2013. Aviz. Termen: 18 martie 2013. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

III. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
7. Comunicarea Comisiei Europene privind regândirea educaţiei: investiţii în 

competenţe pentru rezultate socio-economice mai bune. COM (2012) 669. Termen: 15 
martie 2013. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinare fondului 
Comunicării. 

 
Miercuri, 13 martie  şi joi, 14 martie  2013 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele 
Comisiei. 
 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă de completare a Legii nr. 1 din 5 
ianuarie 2011 privind educaţia naţională (Plx. 24/2013).  
 Domnul vicepreşedinte Dragoş Gabriel Zisopol, în calitate de iniţiator, a prezentat 
propunerea legislativă şi a arătat că în ultima perioadă s-a constatat o creştere îngrijorătoare 
a cazurilor în care instituţii de învăţământ superior din România au emis diplome cu 
încălcarea gravă a legislaţiei în vigoare. În conformitate cu legislaţia în vigoare, singurele 
măsuri care se pot lua vizează doar persoanele fizice, care răspund administrativ sau penal. 
Considerăm necesară şi sancţionarea instituţiilor care au emis diplome cu încălcarea 
legislaţiei în vigoare, prin pierderea acreditării acestora în domeniile respective. Această 
măsură vine să sporească încrederea în sistemul de învăţământ superior din România. Ea va 
determina o abordare responsabilă din partea întregului corp profesoral şi administrativ al 
instituţiilor de învăţământ superior în ceea ce priveşte procesul de acordare a diplomelor 
universitare.  
 Domnul deputat Ovidiu Victor Ganţ, iniţiator al propunerii legislative, a subliniat că 
propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea articolului 125 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat, 
alin. (11), prin care se stabileşte ca instituţiile de învăţământ superior, care au emis diplome 
cu încălcarea legislaţiei în vigoare, constatată printr-o sentinţă definitivă, să îşi piardă 
acreditarea în specializarea în care au fost emise respectivele diplomele. Iniţiativa este o 
reacţie la cele întâmplate în ultimii ani în România. Răspunderea penală nu este suficientă, 
creează o neîncredere generală în învăţământul universitar. A solicitat aprobarea propunerii 
legislative. 
 Domnul Andrei Gheorghe Kiraly, secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale, a 
precizat că ministerul nu susţine aprobarea propunerii legislative deoarece Legea educaţiei 
naţionale este acoperitoare. 
 Doamna Sanda Bădulescu, consilier în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, a 
menţionat că nu este necesară iniţiativa legislativă, existând reglementare în acest sens. 
 Domnii deputaţi Ion Eparu şi Petru Andea au precizat că se vor abţine la vot. 
 Domnul deputat Traian Dobrinescu a precizat că susţine aprobarea propunerii 
legislative. 
 Domnii deputaţi Ovidiu Dumitru, Szabo Odon şi Radu Zlati au solicitat respingerea 
propunerii legislative, considerând că este legislaţia în vigoare este acoperitore. 
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În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 8 
abţineri, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 
 - articolul 138 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 prevede posibilitatea retragerii 
acreditării instituţiei de învăţământ superior în situaţia în care organizarea şi desfăşurarea de 
programe de studii universitare nu funcţionează legal. Articolul 146 prevede posibilitatea ca 
rectorul să poată anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de 
studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea 
prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. Astfel, adoptarea acestei iniţiative 
ar duce la o dublă reglementare; 
 - nu se are în vedere situaţia studenţilor care nu au finalizat studiile, aflaţi în 
instituţiile de învăţământ superior care pierd acreditarea.  
 

A urmat Comunicarea Comisiei Europene privind regândirea educaţiei: investiţii în 
competenţe pentru rezultate socio-economice mai bune. COM (2012) 669. 

În cadrul acestui document Comisia Europeană îşi exprimă punctul de vedere asupra 
aspectelor sociale ale educaţiei şi formării profesionale la nivelul Uniunii Europene cât şi la 
nivel de stat membru. 

Referitor la conţinutul Propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
- obiectivul prezentei propuneri este de a promova acţiuni şi iniţiative pentru a 

sprijini sistemele de educaţie şi de formare profesională pentru creştere economică şi locuri 
de muncă 

- principalele aspecte identificate în acest document vizează faptul că: rata şomajului 
în rândul tinerilor se apropie de 23% în Europa şi, în acelaşi timp, există peste 2 milioane de 
posturi vacante. Trebuie să ne asigurăm că educaţia oferă competenţele potrivite pentru 
piaţa forţei de muncă, pentru a sprijini tinerii, pentru a asigura acestora perspectivele 
economice necesare şi pentru a permite întreprinderilor să se dezvolte şi să creeze noi locuri 
de muncă. Provocarea este cu atât mai mare cu cât au fost adoptate o serie de măsuri de 
austeritate, care au afectat şi bugetele alocate educaţiei.  De aceea, sunt necesare măsuri 
urgente pentru a stimula furnizarea de competenţe relevante şi pentru a creşte şansele ca 
tinerii şi adulţii să obţină calificările necesare pentru a răspunde provocărilor existente pe 
piaţa muncii 

- documentul este structurat pe mai multe criterii: educaţia şi competenţele – strategie 
pentru creşterea economică; dezvoltarea competenţelor pentru secolul al XXI-lea; stabilirea 
de priorităţi pentru statele membre; coordonare şi contribuţii la nivel european.  

- sunt propuse acţiuni în trei domenii cheie: furnizarea de competenţe adecvate 
pentru ocuparea forţei de muncă; adoptarea unor noi metode de predare şi învăţare; 
adoptarea unor noi abordări pentru finanţare şi realizarea de parteneriate. 

- acest document este esenţial pentru atingerea ţintelor stabilite pentru domeniul 
educaţie în cadrul Strategiei Europa 2020, pentru elaborarea în perioada imediat următoare a 
Strategiei naţionale pentru educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii, dar, mai ales, pentru 
elaborarea documentelor programatice pentru Programul Operational Sectorial - 
Dezvoltarea resurselor umane 2014-2020.  

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării, considerând că 
nu aduce atingere intereselor şi legislaţiei României. Fiecare stat membru al Uniunii 
Europene este responsabil de propriul sistem de educaţie şi formare, politicile la nivelul UE 
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fiind menite să sprijine eforturile naţionale şi să contribuie la rezolvarea problemelor 
comune.  

 
 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Andrei Kiraly – secretar de stat 
- Sanda Bădulescu –consilier 
De la Ministerul Finanţelor Publice 
- Marius Atomei – director 
- Georgiana Stoian – director general adjunct 
- Geta Petre – director  
- Alexandra Lazăr - director adjunct 
- Ionela Antohi – consilier 
De la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
- Sorin Botezatu – director 
De la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
- Tatiana Popa – consilier 
De la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
- Georgiana Stoian –director general adjunct 

 Iniţiatori 
- Ovidiu Victor Ganţ -  deputat 
 
 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
- Tîlvăr Angel  - preşedinte  
- Băişanu Ştefan-Alexandru  - vicepreşedinte 
- Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte 
- Cristea Victor  - secretar 
- Turcan Raluca - secretar  
- Andea Petru   
- Anuşca Roxana-Florentina   
- Ardeleanu Sanda-Maria   
- Berci Vasile   
- Cherecheş Florica     
- Deaconu Mihai   
- Dobrinescu Traian     
- Dumitru Ovidiu-Ioan   
- Eparu Ion  
- Enache Marian 
- Giurescu Dinu 
- Grecea Maria 
- Gust Băloşin Florentin    
- Kereskényi Gábor   
- Oros Nechita-Adrian   
- Mihăilă Ioan  
- Petrache Adrian-Alin   
- Rădulescu Romeo  
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- Resmeriţă Cornel-Cristian     
- Stanciu Anghel     
- Szabó Ödön   
- Ştefănescu Elena Cătălina   
- Vasilică Radu Costin   
- Zlati Radu   
 
 
 
În zilele de miercuri, 13 martie şi joi, 14 martie 2013, lucrările Comisiei au avut pe 

ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru 
a Comisiei.   

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Angel TÎLVĂR 
 

 


