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Miercuri, 02 septembrie 2015 
 

 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 deputați din totalul de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absenți 2 deputați, după cum urmează:   

- Gust-Băloșin Florentin – neafiliat 
- Vasilică Radu Costin – Grupul Parlamentar al PSD. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat. 
 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Miercuri, 02 septembrie 2015 

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Plx. 

431/2015. Raport. Termen: 10 septembrie 2015. C.D. – Primă Cameră sesizată.  
2. Propunere legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Plx. 

432/2015. Raport. Termen: 10 septembrie 2015. C.D. – Primă Cameră sesizată. 
II. DIVERSE 

Joi, 03 septembrie 2015 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

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

Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
În deschiderea ședinței, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu l-a rugat pe 

domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly să prezinte prioritățile Ministerului 
Educației pentru sesiunea în curs. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a arătat că, în acest moment, se 
lucrează la proiectul unei noi legi a educației, care nu este o lege complet nouă ci folosește 
drept structură principală Legea educației naționale din 2011, la care se aduc amendamente 
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de la grupurile de lucru, de la cadrele didactice și de la alte structuri din domeniul 
învățământului. Dezbaterea publică va avea loc după 15 septembrie a.c. De asemenea, se 
lucrează la integrarea organică a ordonanțelor care s-au emis din 2012 până în decembrie 
2014 și a altor propuneri care vizează o îmbunătățire a calității educației. O altă noutate este 
aceea că se vor extrage din corpul legii educației prevederile privind statutul personalului 
didactic, care vor face obiectul unei legi separate, așa cum a fost în cazul Legii nr.84/1995 și 
a Legii nr. 128/1997.  

 
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru completarea Legii 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Plx. 431/2015. 
Doamna deputat Raluca Turcan, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea 

legislativă care are ca obiect de reglementare completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu noi dispoziții prin care se dorește 
sancționarea ministrului/miniștrilor de resort pentru nepublicarea sau neprezentarea în fața 
Parlamentului a raportului privind starea învățământului superior până la data de 1 martie a 
fiecărui an. A susținut adoptarea propunerii legislative. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că nu s-a formulat un 
punct de vedere al Guvernului. Având în vedere că Legea nr.115/1999 privind răspunderea 
ministerială cuprinde măsuri de sancționare a membrilor Guvernului, Ministerul Educației și 
Cercetării Științifice nu susține adoptarea propunerii legislative. Totodată, a precizat că 
Ministerul face eforturi să se realizeze, etapizat, alocare a  6 % din PIB pentru educație. 

Domnul deputat Radu Zlati a menționat că Legea nr.115/1999 privind răspunderea 
ministerială prevede sancționarea pentru nerespectarea legii, dar nu se precizează cum se 
aplică, în ce cuantum. În concluzie, a susținut adoptarea propunerii legislative.  

Domnul deputat Petru Andea a precizat că propunerea legislativă nu este completă 
deoarece nu prevede procedura de aplicare a legii, cum se constată abaterea și cine o 
constată, cum se poate face apel la aplicarea sancțiunii. În această formă, nu susține 
adoptarea legii.  

Domnul deputat Victor Cristea a fost de părere că nu este bine ca prin această 
propunere legislativă să se facă o instigare a parlamentarilor împotriva membrilor 
Guvernului și consideră că pe cale amiabilă se pot rezolva problemele care apar. În 
consecință, a propus respingerea propunerii legislative.  

Domnul deputat Szabo Odon a subliniat că este supărător când legea nu este 
respectată, dar nu poate fi de acord cu sancționare unei singure cauze pentru că sunt mai 
multe obligații în legea educației care nu sunt respectate, spre exemplu asigurarea 
manualelor școlare, înscrierea copiilor în clasa a IX-a, organizarea concursurilor pentru 
numirea directorilor și altele.  A considerat că propunerea legislativă are o problemă, motiv 
pentru care trebuie regândită, cu modalități de sancționare. A propus amânarea și găsirea 
unor modalități de sancționare pentru tot sistemul nu doar pentru ministru. În această formă 
nu susține adoptarea. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a menționat că nici ministrul care a 
propus actuala lege (Legea nr.1/2011)  nu a respectat prevederile la care se face referite în 
propunerea legislativă. De asemenea, a subliniat că Opoziția poate folosi instrumentul pe 
care îl prevede Constituția, și anume depunerea unei moțiuni simple prin care se poate 
sancționa un ministru. Sancțiunea administrativă care este prevăzută în propunerea 
legislativă nu poate fi făcută decât de Primul Ministru. A propus respingerea propunerii 
legislative. 
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Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a susținut amânarea și elaborarea 
unui capitol distinct pentru sancțiuni. 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a supus votului propunerea de 
respingere. Cu 7 voturi pentru respingere, 9 voturi împotriva respingerii și 2 abțineri, 
propunerea de respingere nu a fost aprobată. În continuare, a fost supusă votului propunerea 
de amânare și de amendare a textului de lege, cu termen două săptămâni. Cu 11 voturi 
pentru și 7 voturi împotrivă, această propunere a fost aprobată.  

 
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru completarea Legii 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Plx. 432/2015. 
Doamna deputat Raluca Turcan, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea 

legislativă care are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Prin intervențiile legislative 
preconizate se dorește ca finanțarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice să fie 
suportată din finanțarea de bază, respectiv din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prin bugetele locale, și nu din finanțarea complementară așa cum este în 
prezent. În plus, se dorește ca de acest drept să beneficieze și personalul auxiliar. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că nu s-a formulat un 
punct de vedere al Guvernului, iar punctul de vedere al Ministerului Educației și Cercetării 
Științifice este negativ. 

Domnul deputat Victor Cristea a considerat că legea educației rezolvă clar problema  
ridicată de propunerea legislativă și nu este cazul să se bulverseze sistemul cu trecerea din 
nou a cheltuielilor finanțării pentru naveta cadrelor didactice la minister.  

Domnul deputat Radu Zlati a fost de părere că principiul ca finanțarea navetei 
cadrelor didactice să fie finanțat de minister este mai bun decât modalitatea actuală, care nu 
merge bine. A susținut adoptarea propunerii legislative.  

Domnul deputat Szabo Odon a susținut adoptarea propunerii legislative. 
Domnul deputat Petru Andea a considerat că ar fi mult mai bine să se găsească soluții 

pentru stabilizarea cadrelor didactice în zona rurală decât să se încurajeze naveta lor. A fost 
de părere că propunerea legislativă nu rezolvă problema cadrelor didactice deoarece se 
schimbă o măsură nesustenabilă cu alta, în consecință se va abține de la vot. 

Domnul deputat Ion Eparu a susținut propunerea domnului deputat Andea Petru de 
stabilizare a cadrelor didactice în mediul rural. 

Adoptarea propunerii legislative a fost susținută de domnii deputați Maria Grecea, 
Alexandru Ștefan Băișanu, Anușca Roxana Florentina. În sensul respingerii propunerii 
legislative au intervenit domnii deputați Sorin Avram Iacoban și Valerian Vreme. 

Doamna deputat Raluca Turcan și domnul vicepreședinte Alexandru Ștefan Băișanu 
au propus un amendament, care supus votului a fost aprobat cu 15 voturi pentru și 7 voturi 
împotrivă.  

Proiectul de lege, cu amendamentul adoptat, a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 8 
voturi împotrivă.  

 
La punctul Diverse, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a propus să se facă o 

revenire la adresele către Secretariatul General prin care se solicita dotarea sălii de ședințe a 
Comisiei cu aparate de aer condiționat.  

De asemenea, a propus să se facă o revenire la invitația adresată Ministrului 
Educației și Cercetării Științifice în sensul ca acesta să vină la ședința Comisiei și să 
prezinte raportul de activitate al ministerului și strategia viitoare care se dorește a fi aplicată. 
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Ambele propuneri au fost susținute de toți membrii Comisiei.  
Domnul deputat Radu Zlati a prezentat situația de nerespectare a legii în privința 

lipsei manualelor pentru clasele a XI-a și a XII-a. De aceea, a propus ca la dezbaterea 
proiectului legii educației să fie invitați și specialiști de la Institutul de Științe ale Educației.  

 
 
În ziua de joi, 03 septembrie 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 
 


