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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 03 decembrie 2015 
Nr. 4c-9/289 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 24, 25 și 26 noiembrie 2015  

 
Marți, 24 noiembrie 2015 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 22 deputați din totalul de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absenți 4 deputați, după cum urmează:   

- Anușca Roxana Florentina – Grupul Parlamentar al PNL 
- Deaconu Mihai - Grupul Parlamentar al ND 
- Vreme Valerian - Grupul Parlamentar al PSD 
- Zlati Radu - Grupul Parlamentar al PNL. 

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitați:  
 De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Finanțelor Publice 

 - Prodan Liviu – consilier superior 
 De la Ministerul Afacerilor Interne 

- Tohăneanu Bogdan – secretar de stat  
De la Inspectoratul General al Jandarmeriei 
- căpitan Vlad Adrian   
De la Ministerul Sănătății 
- Vulcănescu Adrian – secretar de stat 
De la Ministerul Agriculturii 
- Ioan Didina – consilier 
De la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției 
- Brezeanu Gabriela Adriana – consilier juridic 
De la Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” 
- Tabără Valeriu – vicepreședinte. 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 24 noiembrie 2015 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/24 iunie 
2004 privind organizarea studiilor universitare. Plx. 714/2015. Raport. Termen: 07 
decembrie 2015.  
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2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare. PLx. 742/2015. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 24 noiembrie 2015.  

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind 
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. Plx. 
770/2015. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 
Termen: 26 noiembrie 2015.  

4. Proiect de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic 
din învăţământului de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011. PLx. 320/2015. 
Retrimis de la Plen. Raport suplimentar comun cu Comisia pentru muncă și protecție 
socială. Termen: 28 octombrie 2015.  

5. Proiect de Lege privind medicina şcolară. PLx. 347/2015. Raport comun cu 
Comisia pentru Comisia pentru sănătate și familie. Termen: 23 aprilie 2015.  

6. Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului 
profesional, universitar și a cercetării științifice. Plx. 172/2014. Raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci. Termen: 29 aprilie 2014.  

II. AVIZE 
  7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul străinilor. PLx. 778/2015. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 06 noiembrie 
2015.  
 8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Plx. 792/2015. Aviz. Termen: 18 noiembrie 
2015. 
 9. Proiect de Lege pentru completarea art.75 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventă. PLx. 814/2015. Aviz. Termen: 26 
noiembrie 2015.  
 10. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2015 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare. PLx. 
807/2015. Aviz comun cu Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului. 
Termen: 26 noiembrie 2015.  

III. DIVERSE 
Miercuri, 25 noiembrie și joi, 26 noiembrie 2015 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae Diaconu, 

președintele Comisiei. 
Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a propus ca dezbaterile să înceapă cu 

punctul 10 din ordinea de zi. 
Ordinea de zi, modificată, a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele 
măsuri bugetare. PLx. 807/2015. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că Guvernul susține 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
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Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus avizarea favorabilă a 
proiectului de lege.  

Comisia a fost de acord cu avizarea favorabilă, cu atât mai mult cu cât respectiva 
rectificare de buget a condus la suplimentarea fondurilor alocate educaţiei naţionale și ale 
sportului. Astfel, Ministerul Educației și Cercetării Științifice a primit 271,4 milioane lei 
pentru finanțarea de bază a învățământului superior, burse, manuale școlare, investiții și 
cotizații la organismele internaționale (80 milioane lei). Ministerul Tineretului și Sportului a 
fost autorizat să introducă credite de angajament suplimentare în valoare totală de 65.000 
mii lei la programul privind promovarea sportului de performanță. Totodată, s-au majorat 
sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat (62.000 mii lei), plății salariilor, sporurilor, indemnizațiilor 
și ale drepturi salariale în bani stabilite prin lege aferente unităților de învățământ 
preuniversitar de stat (62.000 mii lei), finanțării cheltuielilor de personal ale unităților de 
învățământ special și ale centrelor județene de resurse și asistență educațională (39.783 mii 
lei), plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor 
drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat (644.217 mii lei), dar și special și ale centrelor județene de resurse și 
asistență educațională (25.783 mii lei).  

În urma dezbaterilor, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, Comisia a hotărât să 
emită aviz favorabil asupra proiectului de lege menţionat. 
 

Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.288/24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare. Plx. 714/2015. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul ca echivalarea diplomelor de absolvire a învăţământului superior de 
scurtă durată cu diplomele de licenţă - ciclul I. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că Guvernul și 
ministerul nu susțin adoptarea propunerii legislative. 

Domnii deputați Sorin Avram Iacoban, Petru Andea și Anghel Stanciu au susținut 
respingerea propunerii legislative. 

Doamna deputat Florica Cherecheș a propus amânarea pentru ca inițiatorii să fie 
prezenți pentru exprimarea punctului de vedere.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- pentru două programe de studii diferite, de pe niveluri diferite de studii, echivalarea 
diplomelor nu se poate face în integralitatea lor, ținând cont de faptul că formele de 
învățământ existente au structuri, conținuturi și finalități diferite. Competențele dobândite 
prin absolvirea unor forme de învățământ superior sunt reflectate de suplimentul de 
diplomă, de planul de învățământ și de programele analitice. Astfel, pentru a se realiza 
echivalarea este necesară continuarea studiilor pentru completarea competențelor; 

- norma juridică de la art.2 contravine prevederilor art. 78 din Constituția României, 
republicată;  

- inițiativa legislativă nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea 

şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a 
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sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare. PLx. 742/2015.  

Domnul Valeriu Tabără, vicepreședintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti", a prezentat proiectul de lege care propune rectificarea unor 
erori de măsurare şi de transmitere a acestora, survenite odată cu adoptarea Legii nr.72/2011 
care stabileşte datele de identificare a suprafețelor de teren aflate în administrarea Staţiunii 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar. Persistenţa erorilor 
împiedică desfășurarea procesului de reorganizare a SCDVV Murfatlar în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ca instituţie publică 
cu personalitate juridică, în subordinea ASAS, cu venituri proprii şi subvenţii de la bugetul 
de stat. A menționat că Guvernul și ASAS susțin adoptarea acestuia.  
 Doamna Ioan Didina, consilier la Ministerul Agriculturii, a precizat că Ministerul 
Agriculturii susține adoptarea proiectului de lege.  

În urma dezbaterilor, Comisia, a hotărât, cu 11 voturi pentru și 3 abțineri, adoptarea 
cu amendamente a proiectului de lege. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: 
Szabo Odon, Anghel Stanciu, Ion Eparu, Petru Andea, Sorin Avram Iacoban.  

 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 
competiţiilor şi a jocurilor sportive. Plx. 770/2015. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a 
jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul evitării violenţelor şi 
confruntărilor dintre participanţii la evenimentele sportive.  
 Domnul căpitan Vlad Adrian din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei a 
prezentat propunerea legislativă, prin care iniţiatorii propun simplificarea procedurilor de 
evacuare a arenelor sportive în caz de pericol, prin înlocuirea avizului acordat în astfel de 
cazuri de prefect, subprefect sau înlocuitorii acestora cu cel al responsabilului de ordine şi 
siguranţă al organizatorului. A susținut respingerea propunerii legislative.  

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru respingere și 1 abținere, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 

- sintagma propusă de către iniţiatori la art. 4, respectiv „în oricare dintre situaţiile în 
care se pune în pericol siguranţa participanţilor”, nu conduce la eliminarea ambiguităţii 
textului de lege, aşa cum motivează iniţiatorii, având caracter general şi prin urmare, nu 
aduce precizări de natură a eficientiza aplicarea respectivei norme;  

- în prezent, conform prevederilor legale în vigoare, Jandarmeria Română prin 
structurile specializate, asigură ordinea publică la competiţiile şi jocurile sportive, în zona 
apropiată şi imediată arenelor sportive, precum şi în alte locuri pretabile a se produce 
tulburarea ordinii şi siguranţei publice. În incinta arenelor sportive, răspunderea pentru 
asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă revine organizatorului, care încheie în acest sens 
contracte de prestări servicii cu firme specializate de pază sau în lipsa acestora, cu poliţia 
locală. Evacuarea participanţilor din arena sportivă, în situaţia în care, prin faptele săvârşite 
de către aceştia, se pune în pericol siguranţa desfăşurării competiţiei sportive, se face, după 
caz, la dispoziţia prefectului sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului 
de ordine şi siguranţă al organizatorului, care cere, în scris, intervenţia forţelor de ordine. 
Totodată, art. 9 alin. (2) din lege stipulează situaţiile în care comandantul forţelor de 
jandarmerie poate decide evacuarea parţială sau totală a spectatorilor, fără a mai fi nevoie de 
dispoziţia prefectului sau solicitarea responsabilului de ordine şi siguranţă al 
organizatorului. Aşadar, legiuitorul a reglementat expres situaţiile în care nu se impune 
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aprobarea prefectului pentru intervenţie, iar stabilirea în sarcina responsabilului de ordine şi 
siguranţă al organizatorului a acestei competenţe ar contraveni reglementărilor în materie 
enumerate anterior;  

- menţiunea referitoare la răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau 
penală pentru neîndeplinirea condiţiilor de siguranţă de către cei responsabili reprezintă un 
paralelism legislativ prin raportare la prevederile art. 21 din acelaşi act normativ, fapt ce 
contravine prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată.  

 
A urmat dezbaterea proiectului de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite 

personalului didactic din învăţământului de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 
2011. PLx. 320/2015.  

Propunerea legislativă are ca obiect plata diferențelor salariale cuvenite personalului 
didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011, rezultate 
din aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce 
se vor acorda în anul 2008 și în anul 2009 personalului din învățământ, abrogată, a 
prevederilor Legii – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice nr.330/2009, abrogată, a Legi – cadru privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice nr.284/2010, cu modificările ulterioare și a Legii nr.285/2010 
privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.  

Domnul Liviu Prodan, consilier superior în cadrul Ministerului Finanțelor Publice,  a 
arătat că propunerea legislativă generează un impact asupra cheltuielilor de personal și a 
cheltuielilor totale ale bugetului general consolidat, care nu sunt cuantificate și prezentate în 
expunerea de motive și din aceste considerente ministerul nu susține adoptarea, întrucât la 
elaborarea proiectului de buget pentru anul 2016 au fost avute în vedere prevederile legale 
în vigoare. În aceste condiții, nu se poate pronunța asupra sustenabilității legii din punct de 
vedere bugetar. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că Ministerul Educației 
nu susține adoptarea și a propus Comisiei, fie să ceară un nou punct de vedere al noului 
Guvern, fie să se solicite prevederea sumelor necesare în bugetul pe anul 2016. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea cu 
amendamente a propunerii legislative. Astfel, Comisia, a considerat necesară această 
reparaţie materială ce restabilește un raport salarial echitabil între cadrele didactice care au 
deschis acţiuni în instanţă pentru recuperarea drepturilor salariale cuvenite și au recuperat 
aceste sume, şi pentru cele care nu au recuperat banii, din diferite motive, pentru eliminarea 
discriminărilor. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Anghel Stanciu, Ion Eparu, Raluca 
Turcan, Szabo Odon, Petru Andea, Florica Cherecheș. 

 
A urmat proiectul de Lege privind medicina şcolară. PLx. 347/2015. 
Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus amânarea dezbaterii cu două 

săptămâni. 
Comisia, cu unanimitatea de voturi, a hotărât, amânarea dezbaterii cu două 

săptămâni. 
 
A urmat dezbaterea propunerii legislative privind unele măsuri de stimulare a 

învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice. Plx. 172/2014. 
Doamna deputat Raluca Turcan, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea 

legislativă și a susținut adoptarea acesteia. 
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Domnul deputat Szabo Odon a propus amânarea dezbaterii cu două săptămâni. 
Comisia, cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 abținere, a hotărât, amânarea 

dezbaterii cu două săptămâni. 
 
În continuare a urmat dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul străinilor. PLx. 778/2015. 
Prin proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul străinilor se doreşte realizarea unei depline concordanţe între legislaţia naţională şi 
cea comunitară, considerându-se aceste modificări şi completări ca fiind absolut necesare în 
contextul internaţional în care Europa se plasează la acest moment. 

În urma dezbaterii, Comisia, a hotărât, cu 14 voturi pentru și 1 abținere, emiterea 
unui aviz favorabil. 

 
A urmat propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Plx. 792/2015.  
Iniţiatorii  propunerii  legislative îşi propun atingerea unor obiective cum ar fi cele 

legate de intensificarea activităţilor de planning familial sau de accentuarea gradului de 
asistenţă şi de supraveghere medicală acordat gravidei, respectiv, nou-născutului. 

În urma dezbaterii, Comisia, a hotărât, cu unanimitate de voturi, emiterea unui aviz 
negativ, apreciindu-se că legislaţia în vigoare acoperă cu prisosinţă aceste aspecte, 
adoptarea unei astfel de act normativ conducând, fără echivoc, la o suprareglementare a 
domeniului. 

 
 A urmat proiectul de Lege pentru completarea art.75 alin.(2) din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventă. PLx. 814/2015, prin care se 
doreşte acordarea dreptului de reziliere unilaterală a contractelor de muncă pentru sportivii 
legitimaţi la cluburi aflate într-o astfel de situaţie juridică. 

În urma dezbaterii, Comisia, a hotărât, cu 10 voturi pentru și 4 abțineri, emiterea unui 
aviz negativ, considerându-se că adoptarea proiectului de lege ar putea aduce mari 
prejudicii de natură financiară şi competiţională persoanelor juridice în cauză. 
 

La punctul Diverse, domnul deputat Anghel Stanciu a propus să se solicite Biroului 
Permanent înlocuirea monitoarelor din sala de ședințe, care sunt depășite, cu altele mai 
performante și, de asemenea, dotarea sălii cu aparate de climatizare. A mai propus ca 
solicitarea către Biroul Permanent să fie semnată de toți membrii Comisiei. 

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a menționat că susține propunerea 
făcută de domnul deputat Anghel Stanciu și a precizat că sau făcut numeroase solicitări din 
partea Comisiei către Biroul Permanent, pe care le-a susținut și personal, dar fără succes.  

 
În zilele de miercuri, 25 noiembrie și joi, 26 noiembrie 2015, lucrările Comisiei au 

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

 
PREȘEDINTE 

 
Adrian Nicolae DIACONU 

 


