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Marți, 08 septembrie 2015 

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

- Băișanu Ștefan Alexandru – Grupul Parlamentar al PNL 
- Anușca Roxana-Florentina – Grupul Parlamentar al PNL 
- Ardeleanu Sanda-Maria – Grupul Parlamentar al PNL 
- Enache Marian – înlocuit de Bucura Mariana -  Grupul Parlamentar al PSD. 
Pe parcursul lucrărilor ședinței, domnul deputat Resmeriță Cornel-Cristian a fost 

înlocuit de doamna deputat Tudorie Violeta și domnul deputat Stanciu Anghel a fost 
înlocuit de domnul deputat Tătaru Florin Cristian, conform împuternicirilor Grupului 
Parlamentar al PSD.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat. 
- Liliana Preoteasa – subsecretar de stat  
De la Ministerul Finanțelor Publice 
- Boni Cucu – director general 
- Carmen Ghiță - șef serviciu 
- Tudor Tatiana – consilier superior 
De la Asociația Ovidiu.Ro 
- Leslie Hawke – copreședinte 
- Maria Gheorghiu – copreședinte.  
 

 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 08 septembrie 2015 

I. AVIZE 
1. Proiect de Lege privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii dezavantajate. PLx. 548/2015. Aviz.  Procedură de urgență. Termen: 
10 septembrie 2015.  

dorina.stan
Original



2 
 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind 
învăţământul secundar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015. PLx. 531/2015. Aviz. Termen: 03 
septembrie 2015. Iniţiator: Guvern. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2015 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015. PLx. 564/2015. Aviz comun cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. Termen: 21 septembrie 2015. Iniţiator: 
Guvern. C.D. + S – Cameră decizională. 

II. DIVERSE 
Joi, 10 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.  
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut 

(Proiectul privind învăţământul secundar) între România şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015. PLx. 531/2015.  

Doamna subsecretar de stat Liliana Preoteasa a prezentat proiectul de Lege 
menționând că acordul asigură un împrumut de 200 de milioane de euro, rambursabil în 20 
de ani, având drept destinaţie susţinerea învăţământului secundar şi a celui superior din ţara 
noastră. Obiectivul principal al acestui împrumut este acela de a diminua atât rata 
abandonului şcolar, cât şi pe cea a părăsirii timpurii a studiilor. 

În urma dezbaterilor Comisia, cu 13 voturi pentru și 7 abțineri, a  hotărât să emită 
aviz favorabil asupra proiectului de Lege menţionat. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Anghel Stanciu, Szabo Odon, Radu 
Zlati, Raluca Turcan, Petru Andea. 

 
A urmat dezbaterea proiectul de Lege privind stimularea participării la învățământul 

preșcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate. PLx. 548/2015. 
Domnul deputat Mihai Deaconu, inițiator, a prezentat proiectul de lege și a arătat că 

acesta are drept punct de plecare rezultatele obţinute prin proiectul-pilot implementat de 
asociaţia neguvernamentală OvidiuRo, în baza căruia un eşantion regional de familii aflate 
sub limita sărăciei au primit lunar tichete sociale în valoare de 50 de lei, singura condiţie 
fiind aceea de a-şi duce, zilnic, copiii la grădiniţă. Iniţiatorii îşi propun extinderea inițiativei 
la nivel naţional, în încercarea de a atrage toţi copiii de vârstă preşcolară în interiorul 
sistemului naţional de învăţământ. Prin prevederile sale, proiectul de Lege oferă autorităţilor 
locale posibilitatea de a aloca, din bugetele locale, beneficii sociale cu titlul de stimulent 
educaţional familiilor aflate în situaţii de risc, care au copii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 
ani. Cuantumul alocaţiei per familie ar urma să fie stabilit la valoarea de 0,1 ISR 
(indicatorul social de referinţă), adică 50 de lei, acordarea stimulentului fiind condiţionată 
de frecventarea cursurilor uneia dintre instituţiile de învăţământ preşcolar de către copiii 
proveniţi din familiile lipsite de posibilităţi materiale sau cu posibilităţi materiale reduse. 

Domnul deputat Radu Zlati a propus un amendament, care supus votului, a întrunit 6 
voturi pentru și 13 voturi împotrivă. În consecință, amendamentul a fost respins.  

În urma dezbaterilor Comisia, cu 19 voturi pentru și 2 abțineri, a  hotărât să emită 
aviz favorabil asupra proiectului de lege menţionat. 
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La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Victor Cristea, Raluca 
Turcan, Maria Grecea, Szabo Odon, Petru Andea, Ion Eparu, Sorin Avram Iacoban.  

 
Lucrările ședinței au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015. PLx. 
564/2015. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a prezentat proiectul de lege și a arătat că 
execuţia bugetară pe primele şase luni ale anului în curs s-a încheiat cu un excedent de 4,2 
miliarde lei - 0,6% din PIB. Guvernul României a propus suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Științifice cu suma de 77 de milioane de lei, per sold, în 
principal pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino”. Tot prin 
prevederile ordonanţei se suplimentează bugetele autorităţilor publice locale cu suma de 
561,2 milioane, urmând ca aceasta să fie alocată, în special, acoperirii sumelor rezultate în 
urma hotărârilor judecătoreşti rămase definitive care au drept obiect acordarea unor drepturi 
de natură salarială stabilite în favoarea personalului din învăţământul preuniversitar de stat. 
Textul ordonanţei prevede și acordarea sumei de 30,6 milioane de lei destinată finanţării 
cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat. A susținut avizarea 
favorabilă.  

În urma dezbaterilor Comisia a  hotărât, cu 14 voturi pentru și 4 abțineri, să emită 
aviz favorabil asupra proiectului de lege menţionat. 

 
La punctul Diverse, domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a informat membrii 

Comisiei că proiectul Legii educației fizice și sportului se află pe site-ul Ministerul 
Tineretului și Sportului pentru dezbatere publică.  

 
În ziua de joi, 10 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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


