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Marţi, 25  februarie 2014   

 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei 
 

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

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
Iniţiatori: 
- Irimie Vicenţiu-Mircea (Plx 30/2014). 

 
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:   

Marţi, 25  februarie 2014 
 I. Dezbaterea cu tema: Activitatea UNICEF în România şi programele pe educaţie 
 Invitat: Doamna Sandie Blanchet - reprezentantul UNICEF în România 

II. RAPOARTE 
 1. Propunere legislativă privind programul "Masa la Şcoală" pentru elevii din 
învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial. Plx 645/2013. Raport comun 
cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
Termen: 17 februarie 2014.  
 2. Propunere legislativă privind educaţia prin sport. Plx. 30/2014. Raport comun cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Termen: 04 martie 2014.  
 3. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite şcolare. Plx. 
26/2014. Raport. Termen: 04 martie 2014. C.D. – Cameră decizională. 
 4. Propunere legislativă privind cartela de acces în instituţiile de învăţământ şi 
sanitare. Plx. 52/2014. Raport comun cu Comisia pentru sănătate şi familie. Termen: 13 
martie 2014. C.D. – Cameră decizională. 

III. AVIZE 
 5. Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 privind 
încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din 
învăţământ. PLx. 48/2014.  
 6. Propunere legislativă pentru completarea dispoziţiilor Legii-cadru nr.284 din 28 
decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Plx. 
51/2014. Aviz. Termen: 03 martie 2014. C.D. – Cameră decizională. 
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 7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.103/2012 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului. Plx. 53/2014. Aviz. Termen: 03 martie 2014. C.D. – Cameră decizională. 
 8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.103/2012 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului. Plx. 54/2014. Aviz. Termen: 03 martie 2014.. C.D. – Cameră decizională. 

Miercuri, 26 şi joi, 27 februarie  2014 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
  

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele 
Comisiei. 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
Lucrările şedinţei au început cu dezbaterea privind  „Activitatea UNICEF în România 

şi programele pe educaţie”. 
 Doamna Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF în România, a subliniat că 
UNICEF este cea mai mare organizaţie pentru copii, recunoscută şi respectată la nivel 
mondial pentru experienţa sa în domeniul drepturilor copilului şi finanţată exclusiv prin 
contribuţii voluntare. Din 1991, UNICEF lucrează alături de Guvern, societatea civilă, mass-
media, sectorul privat şi alţi parteneri naţionali şi internaţionali pentru a se asigura că toţi 
copiii merg la şcoală, au acces la servicii de sănătate şi sunt protejaţi împotriva violenţei. 
 În continuare doamna Luminiţa Costache, specialist în educaţie, a arătat că România 
are una dintre cele mai ridicate rate ale abandonului şcolar din UE şi, după ani în care s-au 
înregistrat progrese, această rată se află din nou în creştere. Cei mai expuşi riscului de a fi în 
afara sistemului de educaţie sunt: copiii cu dizabilităţi, copiii romi, copiii din mediul rural şi 
cei din familii sărace. Calitatea educaţiei reprezintă în continuare o preocupare importantă.  
Potrivit statisticilor, adolescenţii din România sunt expuşi sărăciei, infecţiilor cu HIV, 
abuzului de substanţe, violenţei, sarcinilor timpurii şi abandonului şcolar. UNICEF lucrează 
cu parteneri naţionali şi locali pentru a proteja adolescenţii împotriva riscurilor cu care se 
confruntă. UNICEF îşi oferă expertiza tehnică dobândită la nivel global şi local guvernului, 
autorităţilor locale şi parlamentului pentru a îmbunătăţi legislaţia şi politicile pornind de la 
cele mai bune practici din lume. 
 Domnul deputat Radu Zlati a reiterat interesul personal pentru colaborarea pe 
domeniul educaţiei din România şi UNICEF. 

 
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă privind programul "Masa la 

Şcoală" pentru elevii din învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial. Plx 
645/2013.   

Doamna deputat Raluca Turcan, iniţiator, a prezentat propunerea legislativă şi a 
susţinut aprobarea acesteia. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly  a menţionat că Guvernul nu a emis un punct 
de vedere şi, având în vedere importanţa problematicii prezentate, a propus amânare 
dezbaterii. 

Domnul deputat Victor Cristea a fost de părere că programul este binevenit, dar nu 
este prevăzută sursa de finanţare şi, în consecinţă, s-a declarat de acord cu amânarea 
dezbaterii. 

Cu unanimitate de voturi, dezbaterea propunerii legislative a fost amânată cu două 
săptămâni.  
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A urmat propunerea legislativă privind educaţia prin sport. Plx. 30/2014.  
Domnul deputat Mircea Irimia, iniţiator, a prezentat propunerea legislativă şi a 

solicitat amânarea pentru găsirea soluţiilor de finanţare. 
Cu unanimitate de voturi, dezbaterea propunerii legislative a fost amânată cu două 

săptămâni.  
 
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă privind acordarea tichetelor de 

rechizite şcolare. Plx. 26/2014. 
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că ministerul nu susţine aprobarea, 

deoarece în prezent există programul de acordare a rechizitelor şcolare şi, de asemenea,  nu 
există sursă de finanţare. 

Domnul deputat Kereskenyi  Gabor a propus amânarea dezbaterii cu două săptămâni. 
Cu 17 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă, dezbaterea propunerii legislative a fost 

amânată cu două săptămâni.  
 
S-a continuat cu propunerea legislativă privind cartela de acces în instituţiile de 

învăţământ şi sanitare. Plx. 52/2014. 
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a subliniat că ministerul nu susţine aprobarea, 

propunerii legislative deoarece nu are sursă de finanţare şi prezintă şi unele probleme 
tehnice.  

Domnul deputat Mihai Deaconu a propus amânarea dezbaterii cu două săptămâni. 
Cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere, dezbaterea propunerii legislative 

a fost amânată cu două săptămâni.  
 
Lucrările şedinţei au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.5 

din Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi 
didactic auxiliar din învăţământ. PLx. 48/2014.  

Doamna deputat Florica Cherecheş, iniţiator, a prezentat proiectul de lege şi a susţinut 
aprobarea acestuia. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că ministerul nu are observaţii şi nici 
propuneri. 

Domnul deputat Ion Eparu a considerat ideea valoroasă şi a susţinut aprobarea 
proiectului de lege. 

În urma dezbaterii, cu unanimitatea de voturi, Comisia a hotărât eliberarea unui aviz 
favorabil. 

 
A urmat propunerea legislativă pentru completarea dispoziţiilor Legii-cadru nr.284 

din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 
Plx. 51/2014. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly  a precizat că ministerul nu susţine aprobarea 
propunerii legislative. 

Doamna deputat Raluca Turcan a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână. 
Cu unanimitate de voturi, dezbaterea propunerii legislative a fost amânată cu două 

săptămâni.  
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În continuare a fost dezbătută propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. Plx. 53/2014.  

Domnul deputat Mihai Deaconu a propus avizarea favorabilă a propunerii legislative, 
subliniind că munca rezidenţilor în spitale este o muncă efectivă, utilă şi care trebuie plătită. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că ministerul nu susţine, decizia îi 
aparţine Ministerului Sănătăţii.  

În urma dezbaterii, cu 11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 3 abţineri, Comisia a 
hotărât eliberarea unui aviz negativ. 

 
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.103/2012 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului. Plx. 54/2014. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că guvernul nu susţine şi că bursa de 
rezidenţiat se  acordă prin intermediul Ministerului Sănătăţii.  

Domnul deputat Petru Andea nu a susţinut aprobarea propunerii legislative. 
În urma dezbaterii, cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri, Comisia a 

hotărât eliberarea unui aviz negativ.  
 
În zilele de miercuri, 26 februarie şi joi, 27 februarie 2014, 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 
 


