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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 26 mai 2014 
Nr. 4c-9/124 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele 12, 13, 14 și 15 mai 2014  

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi toţi membri Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
- Ioan Groza – director 
- Liana Mitran – director 
- Zoica  Vlăduț - director 
De la Ministerul Finanțelor Publice 
- Gica Marenca - consilier superior 
De la Ministerul Afacerilor Interne 
-  Irina Alexe – secretar de stat 
De la Ministerul Dezvoltării Regionale 
- Sirma Caraman – secretar de stat 
De la Ministerul Culturii 
- Irina Cajal - director 

 De la Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " 
 - domnul Mihai Nicolescu – vicepreşedinte 
 - domnul Valeriu Tabără – vicepreşedinte. 
 Inițiatori: 

- deputat  Ion Pârgaru (Plx 181/2014). 
 

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:   
Luni, 12 mai 2014 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
Marți, 13 mai 2014  

I. RAPOARTE 
 1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale 
nr.1/2011. Plx. 180/2014. Raport. Termen: 15 mai 2014.  
 2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale. 
Plx. 181/2014. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 15 
mai 2014.  
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 3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind 
stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. Plx 604/2013. Retrimis de la Plen. 
Raport comun suplimentar cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 14 
mai 2014.  

 4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportive, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007. Plx. 
261/2014. Raport. Termen: 9 iunie 2014.  

5. 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.  

6. Propunere legislativă privind prevenirea și combaterea infracționalității în școli. 
Plx. 235/2014. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine public și siguranță 
națională. Termen: 29 mai 2014.  

7. Propunere legislativă privind introducerea unor cursuri de limba, literatura și 
istoria română via internet pentru copiii cetățenilor români din afara granițelor țării. Plx. 
234/2014. Raport comun cu Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă. 
Termen: 29 mai 2014. 

8. Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii Române. Plx. 
199/2014. Raport comun cu Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă. 
Termen: 08 mai 2014.  

9. Propunere legislativă 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. 334/2012. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 01 octombrie 2012.  

II. AVIZ 
10. Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 

statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-
Șișești "- stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți, 
județul Botoșani, în domeniul public al Județului Botoșani și în administrarea Consiliului 
Județean Botoșani. Plx. 226/2014. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 15 mai 2014.  
 11. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății. Plx. 249/2014. Aviz. Termen: 23 mai 2014.  
 12. Propunere legislativă privind medicina școlară. Plx. 254/2014. Aviz. Termen: 23 
mai 2014. 
 13. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.42 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal. Plx. 256/2014. Aviz. Termen: 9 iunie 2014. 

14. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România. Plx. 143/2014. Aviz. 
Termen: 14 aprilie 2014.  

 
În ziua de luni, 12 mai 2014, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

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

Marți, 13 mai 2014 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele 
Comisiei.  

Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii Educației Naționale nr.1/2011. Plx. 180/2014.  
Domnul deputat Szabo Odon, inițiator, a prezentat propunerea legislativă care are ca 

obiect de reglementare completarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul instituirii 
cadrului legal pentru copiii care suferă de tulburări de învățare, respectiv dislexia, disgrafia 
și discalculia. 

Doamna director Liana Mitran, a precizat că Legea educației naționale acoperă tot 
învățământul special și nu mai este nevoie de altă reglementare. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că Ministerul Educaţiei Naţionale nu 
susţine aprobarea.  

Domnul deputat Szabo Odon a propus amânarea pentru ca, în urma unei dezbateri cu 
reprezentanții Ministerului Educației Naționale, să se găsească o soluție viabilă. 

Supusă votului propunerea de amânare a fost aprobată cu 13 voturi pentru și 2 voturi 
împotrivă. 

 
A urmat propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației 

naționale. Plx. 181/2014.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu, inițiator, a prezentat propunerea legislativă care are 

ca obiect de reglementare modificarea articolului 289 din Legea educației naționale 
nr.1/2011, în sensul modificării vârstei de pensionare pentru personalul didactic și de 
cercetare și a susținut aprobarea acesteia. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat Ministerul Educaţiei Naţionale nu 
susţine aprobarea deoarece Legea educației naționale acoperă problematica prezentată.  

Domnul deputat  Ion Pârgaru, inițiator, a susținut aprobarea propunerii legislative. 
 Domnul deputat Radu Zlati a subliniat că autonomia universitară și prevederile Legii 

educației naționale rezolvă  problematică prezentată. 
 Domnul deputat Szabo Odon a propus amânarea pentru a se analiza punctul de 

vedere al Guvernului.  
Supusă votului, propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 
 Lucrările au continuat cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. Plx 
604/2013.  
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu 
modificările ulterioare, în sensul acordării angajatorilor, care încadrează în muncă, prin 
încheierea unui contract individual de muncă cu timp parţial, elevi şi studenţi care urmează 
forme de învăţământ specializate în domeniile de activitate ale respectivilor angajatori, a 
unui stimulent financiar, pentru o perioadă de maxim 360 de zile lucrătoare într-un an 
calendaristic.  

În urma finalizării dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 12 voturi pentru și 3 abțineri, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 

- nu sunt respectate normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr.24/2000, 
republicată; 
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 - aplicarea iniţiativei legislative ar crea discriminări între angajatori, întrucât ar 
beneficia de stimulentul financiar doar angajatorii care încheie contracte individuale de 
muncă cu timp parţial cu elevi şi studenţi ce urmează forme de învăţământ specializate în 
domeniile de activitate ale respectivilor angajatori; 
 - perioada maximă de 360 de zile lucrătoare într-un an calendaristic nu este realistă, 
într-un an calendaristic neputând fi 360 de zile lucrătoare; durata timpului de muncă este 
reglementată de art.111-119 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată; 
 - concepţia Legii nr.72/2007 este aceea de a sprijini elevii şi studenţii să obţină 
venituri salariale în timpul liber, fără a fi afectată participarea lor la formele de învăţământ 
pe care aceştia le urmează. 

 
 S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Normelor 
financiare pentru activitatea sportive, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007. 
Plx. 261/2014.  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 
Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.1447/2007, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii unor măsuri 
care să conducă la îmbunătățirea sănătății și performanței sportive, la dezvoltarea și 
susținerea sportului și la atragerea cât mai multor persoane către sport. Astfel, se propune 
majorarea cheltuielilor specifice realizării activității sportive, respectiv cheltuielile zilnice 
de masă, cele privind alimentația de efort și cele privind indemnizația de arbitraj, precum și 
recompensele financiare din cadrul competițiilor sportive la nivel internațional de seniori și 
de nivel național de juniori.  

Domnul deputat Kereskenyi Gabor a propus respingerea propunerii legislative. 
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 

respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
 - potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, dispozițiile de modificare și de completare se încorporează, de la data intrării lor 
în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. În cazul de față, prin  modificarea și 
de completarea unei hotărâri de guvern printr-o lege, ar exista două decizii de nivel diferit, 
care nu se pot contopi, nerespectându-se ierarhia actelor normative.  
 
 A urmat propunerea legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului 
profesional, universitar și a cercetării științifice. Plx. 172/2014.   
 Domnul deputat Radu Zlati, inițiator, a prezentat propunerea legislativă ș a susținut 
aprobarea ei. 
 Domnul deputat Romeo Rădulescu, inițiator, a propus amânarea dezbaterii până la 
sosirea răspunsului solicitat Ministerului de Finanțe. 
 Supusă votului, propunerea de amânare a fost aprobată cu 14 voturi pentru și 1 
abținere. 
 

Lucrările au continuat cu propunerea legislativă privind prevenirea și combaterea 
infracționalității în școli. Plx. 235/2014.   
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri în 
vederea prevenirii și combaterii infracționalității în școli. 

Doamna secretar de stat Irina Alexe a arătat că Guvernul nu susține propunerea 
legislativă, deoarece există cadrul legal pentru problemele ridicate. 
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În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi, respingerea propunerii legislative, din următoarele 
considerente: 

-  Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu 
modificările și completările ulterioare, asigură cadrul legal necesar realizării siguranței în 
unitățile de învățământ. Ministerului Educaţiei Naţionale  a prevăzut în Strategia proprie 
principii, acțiuni și recomandări referitoare la prevenirea și combaterea violenței în mediul 
școlar, iar în vederea implementării și monitorizării Strategiei a fost înființat Consiliul 
Național pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Mediul Școlar. Totodată, prin 
protocolul semnat între Ministerului Educaţiei Naţionale și Ministerului Afacerilor Interne 
se prevăd activități comune în vederea prevenirii violenței în mediul școlar și în zona 
limitrofă acestora. Pe cale de consecință, legislația în vigoare reglementează problematica 
expusă de inițiativa legislativă. 

 
S-a continuat cu propunerea legislativă privind introducerea unor cursuri de limba, 

literatura și istoria română via internet pentru copiii cetățenilor români din afara granițelor 
țării. Plx. 234/2014.  

 Domnul deputat Szabo Odon a propus amânarea dezbaterii. 
 Supusă votului, propunerea de amânare a fost aprobată cu 14 voturi pentru și 1 vot 

împotrivă. 
 
A urmat propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii 

Române. Plx. 199/2014.  
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 9 aprilie ca zi 

a literaturii române, cu scopul încurajării activităților culturale și educative menite să 
promoveze literatura română, în țară și în străinătate.  

Doamna director Irina Cajal a precizat că Guvernul nu susține aprobarea propunerii 
legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi, respingerea propunerii legislative, din următoarele 
considerente: 

- există deja două aniversări stabilite prin lege, respectiv Ziua Națională a Limbii 
Române, la 31 august, și Ziua Națională a Culturii Române, la 15 ianuarie. Ambele 
aniversări menționate presupun organizarea de evenimente ce pun accent, în principal, pe 
literatura română ca instrument de promovare a limbii și culturii române; 

- Ministerul Culturii și Ministerul Educaţiei Naţionale nu au competența de a 
coordona activitățile desfășurate de reprezentanțele diplomatice ale României; 

- nu sunt respectate prevederile art. 138 alin. (5) din Constituția României, nefiind 
prevăzute mijloacele financiare pentru acoperirea cheltuielilor bugetare necesare pentru 
aplicarea inițiativei legislative. 

 
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă 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. 334/2012.  

 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea dezbaterii. 
 Supusă votului, propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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A urmat propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul 
public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Șișești "- stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor 
Popăuți, județul Botoșani, în domeniul public al Județului Botoșani și în administrarea 
Consiliului Județean Botoșani. Plx. 226/2014.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 11 voturi pentru și 4 
abțineri, avizarea negativă a propunerii legislative.  

 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății. Plx. 249/2014.   
 Domnul deputat Adrian Nechita Oros, inițiator, a prezentat proiectul de lege și a 

susținut aprobarea acestuia.  
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că Guvernul nu susţine aprobarea.  
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 8 voturi pentru, 5 

voturi împotrivă  și 2 abțineri, avizarea negativă a propunerii legislative.  
 
A urmat propunerea  legislativă privind medicina școlară. Plx. 254/2014.  
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că Guvernul nu susţine aprobarea.  
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 12 voturi pentru și 3 

voturi împotrivă , avizarea negativă a propunerii legislative.  
 
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru completarea și modificarea 

art.42 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal. Plx. 256/2014.  
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea negativă a propunerii legislative.  
 
A urmat propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind 

măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România. Plx. 
143/2014.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 9 voturi pentru și 6 
voturi împotrivă , avizarea negativă a propunerii legislative.  

 
În zilele de miercuri, 14 mai 2014 şi joi, 15 mai 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 

 
 


