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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 16 mai 2016 
Nr. 4c-9/123 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua de 10 mai  2016 

 
Marți, 10 mai 2016  

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 19 deputați din totalul de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absenți 7 deputați, după cum urmează:   
 - Băișanu Ștefan Alexandru – Grupul Parlamentar ALDE 
 - Anușca Roxana-Florentina - Grupul Parlamentar al PNL 
 - Gust Băloșin Florentin - Grupul Parlamentar al PSD 
 - Oros Nechita-Adrian - Grupul Parlamentar al PNL 
 - Resmeriță Cornel Cristian  - Grupul Parlamentar al PSD 
 - Stanciu Anghel - Grupul Parlamentar al PSD 
 - Vreme Valerian - Grupul Parlamentar al UNPR. 
  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 De la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Apărării Naționale 
- Col. Doina Mureșan - șef serviciu. 

  
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Marți, 10 mai 2016 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.352 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Plx. 127/2016. Raport.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.56/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale. Plx. 165/2016.  

II. AVIZE 
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
arhitect. PLx. 144/2016.  
 4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei 
persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002. Plx. 171/2016. 
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 5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii. Plx. 172/2016. 
 6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
către autorităţile administraţiei publice locale. Plx. 173/2016. 
 7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale 
nr.292/2011. PLx. 230/2016.  

III. DIVERSE 
 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Adrian Nicolae Diaconu, președintele 

Comisiei. Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea art.352 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Plx. 
127/2016. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.352 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
reglementării posibilităţii instituţiilor de învăţământ de a încheia acorduri de parteneriat cu 
organisme private pentru a oferi elevilor și studenților posibilitatea de a-și testa şi 
aprofunda, prin practică, anumite cunoştinţe dobândite în cadrul sistemului de învățământ 
urmat până la acel moment, în vederea stabilirii unor opţiuni pentru o anumită carieră. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că Guvernul nu are 
formulat un punct de vedere, iar Ministerul susține adoptarea cu o reformulare a art.352, 
dacă membrii Comisiei sunt de acord. 

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a susținut adoptarea propunerii 
legislative cu amendamentul propus de minister.  

Domnul deputat Petru Andea a fost de acord cu preluarea reformulării art.352, 
propusă de minister și a propus adoptarea propunerii legislative cu acest amendament. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise.   

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

completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale 
Securităţii Naţionale. Plx. 165/2016.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii 
Naţionale propunându-se, în principal, următoarele: includerea Comisiilor pentru apărare 
din ambele Camere ale Parlamentului în categoria organismelor partenere şi beneficiare ale 
activităţii Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale (ASSN), introducerea unei noi 
atribuţii în sarcina ASSN, respectiv de a elabora cursuri de carieră în domeniile de interes 
ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Externe şi Serviciului Român 
de Informaţii, dar şi solicitarea comisiilor de specialitate ale Parlamentului anterior 
menţionate, şi ale serviciilor (aparatul tehnic) al celor două Camere ale Parlamentului, 
stabilirea ca plata indemnizaţiilor viagere de care beneficiază membrii titulari şi membrii 
corespondenţi ai ASSN să fie suportată de la bugetul de stat prin transferuri din bugetele 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Afacerilor Externe şi cel al Serviciului Român de Informaţii, introducerea unor 
noi atribuţii în sarcina Adunării generale a membrilor ASSN, respectiv de a elabora rapoarte 
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semestriale de informare către Comisiile pentru apărare ale Parlamentului, precum şi către 
membrii Birourilor permanente ale celor două Camere. 

Doamna Doina Mureșan, șef serviciu în cadrul Ministerul Apărării Naționale, a 
precizat că Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative.  

Domnul deputat Radu Zlati  a propus respingerea acesteia. 
În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitate de voturi, a respins propunerea 

legislativă, din considerente: 
- cursurile de carieră se organizează și se desfășoară de instituțiile de învățământ 

superior ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului 
Român de Informații, fiind specificate în Legea educației naționale nr, 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, și în documentele Agenției Naționale pentru 
Calificări; 

- având în vedere modul de organizare și funcționare al Academiei de Ştiinţe ale 
Securităţii Naţionale (ASSN) și componența aparatului de lucru al acesteia, ASSN nu are 
capacitatea de a elabora și gestiona cursuri de carieră în domeniile de interes ale 
Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de 
Informații; 

- Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de 
Informații, instituții care coordonează științific ASSN, pot prezenta și în prezent informări 
către Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, dar și Comisiile pentru 
învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaților și Senatul României, dar și către 
membrii Biroului Permanent ale celor două Camere, nefiind nevoie de reglementări 
legislative suplimentare. 

 
A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2016 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de arhitect. PLx. 144/2016.  

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a susținut avizarea favorabilă. 
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

eliberarea unui aviz favorabil. 
 
Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii sănătăţii mintale şi a 

protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 (Plx. 171/2016) a fost amânată, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți, cu două săptămâni. 
 

A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii. Plx. 172/2016.  

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus amânarea cu două săptămâni 
deoarece propunerea legislativă nu are un punct de vedere al Guvernului. 

Cu unanimitate de voturi propunerea de amânare a fost aprobată.  
 
A urmat propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
către autorităţile administraţiei publice locale. Plx. 173/2016.  

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus amânarea cu două săptămâni 
deoarece propunerea legislativă nu are un punct de vedere al Guvernului. 

Cu unanimitate de voturi propunerea de amânare a fost aprobată.  
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Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
asistenţei sociale nr.292/2011 (PLx. 230/2016). 

Domnul deputat Szabo Odon, în calitate de inițiator,  a susținut avizarea favorabilă și 
a arătat că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 
unor prevederi din Legea asistenței sociale nr.292/2011, în sensul includerii internatelor 
școlare de tip social în clasificarea serviciilor sociale. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că punctul de vedere al 
Guvernului și al Ministerului Educației este nefavorabil, și a arătat că organizarea și 
funcționarea internatelor școlare se regăsesc în legea educației naționale. 

Domnul deputat Petru Andea, în calitate de inițiator, a  susținut avizarea favorabilă a 
propunerii legislative. 

La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputați, care au susținut avizarea 
favorabilă: Radu Zlati, Florica Cherecheș, Sorin Avram Iacoban. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
eliberarea unui aviz favorabil. 

 
La punctul Diverse, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a prezentat 

solicitarea Consiliului Național al Rectorilor, de prelungire cu 30 de zile a termenului de 
exprimare a unui punct de vedere cu privire la Cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea art.133 din Legea educației naționale nr.1/2011. Termenul inițial era de 30 
aprilie 2016. Solicitarea de prelungire a acestui termen este justificată de faptul că o parte 
dintre universități nu au finalizat procesul de alegeri a conducerii, iar pentru exprimarea 
unui punct de vedere fundamentat, este necesară consultarea tuturor membrilor Consiliului 
Național al Rectorilor. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE 
 

Adrian Nicolae DIACONU 


