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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 12 octombrie 2015 
Nr. 4c-9/229 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 06 și 08 octombrie 2015  

 
Marți, 06 octombrie 2015 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 21 deputați din totalul de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absenți 5 deputați, după cum urmează:   

- Anușca Roxana-Florentina – Grupul Parlamentar al PNL 
- Deaconu Mihai – Grupul Parlamentar ND 
- Dumitru Ovidiu-Ioan – Grupul Parlamentar al PNL 
- Oros Nechita-Adrian - Grupul Parlamentar al PNL 
- Szabo Odon - Grupul Parlamentar al UDMR 

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

- Vasile Șalaru – secretar de stat 
De la Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” (ASAS) 
- Mihai Nicolescu – vicepreședinte. 
 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 06 octombrie 2015 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Plx. 472/2015. Raport. Termen: 24 septembrie 2015.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale. Plx. 508/2015.  

II. AVIZE 
3. Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al 

statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport 
International Braşov-Ghimbav". PLx. 618/2015.  

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 
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Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. 
PLx. 622/2015.  

III. DIVERSE 
 

Joi, 08 octombrie 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.  
În deschiderea ședinței, domnul deputat Anghel Stanciu, cu prilejul Zilei 

Internaționale a Educației (5 octombrie), a adresat felicitări cadrelor didactice din Comisia 
pentru învățământ și din Parlament, urându-le să aibă spirit combativ indiferent de culoarea 
politică. 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a precizat că luni, 5 octombrie 2015, cu 
ocazia Zilei Internaționale a Educației, a fost transmis un comunicat de presă, în numele 
Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, care a fost publicat pe site-ul Camerei 
Deputaților.  

 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea 

art.58 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 472/2015. 
Doamna deputat Raluca Turcan, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea 

legislativă care are ca obiect de reglementare modificarea alin.(4) al art.58 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii 
obligației Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice de a emite tichete în valoare de 0,4 
ISR lunar/copil, respectiv 200 de lei, valoare actualizată şi indexată anual, pentru elevii de 
până în clasa a IV-a din învăţământul de stat şi privat pentru plata serviciilor programului 
“Şcoală după şcoală”.  

Domnul Vasile Șalaru, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării 
Științifice, a menționat că ministerul avizează pozitiv propunerea legislativă. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 18 voturi pentru și 2 abțineri, adoptarea 
propunerii legislative cu amendamentele din Anexă. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Anghel Stanciu, Radu Zlati, Sorin 
Avram Iacoban, Petru Andea. 

 
A urmat dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 508/2015.  
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca 
elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal să aibă cursuri doar dimineaţa, în vederea 
eficientizării performanţelor şcolare. 

Domnul vicepreședinte Ștefan Alexandru Băișanu, inițiator, a informat că subcomisia 
constituită s-a întrunit și a făcut amendamente care vor fi prezentate membrilor Comisiei.  

Domnul secretar de stat Vasile Șalaru a precizat că 90,2 % din numărul total de 
unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică își desfășoară activitatea 
de predare-învățare în două sau mai multe schimburi. Având în vedere faptul că 
infrastructura școlară prezentă nu are capacitatea de a asigura derularea programului elevilor 
într-un singur schimb (program de dimineață), nu sunt indeplinite condițiile pentru 
implementarea unei astfel de propuneri legislative, aplicabile tuturor unităților de 
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învățământ. Totodată, în conformitate cu alin.(3) al art.11 din Regulamentul de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr.5115/2014: 
“Învățământul primar funcționează, de regulă, în programul de dimineață. Pentru unitățile 
de învățământ care funcționează în cel puțin două schimburi, programul este stabilit de 
Consiliul de administrație al unității”. A menționat că la nivelul MECS, se întreprind măsuri 
în vederea diminuării numărului de unități de învățământ preuniversitar care derulează 
activitatea în mai mult de două schimburi și pentru eliminarea, în perspectivă, a acestora. 
Din aceste motive, domnul secretar de stat Vasile Șalaru a precizat că nu este vorba de lipsă 
de voință sau de organizare, ci de faptul că nu sunt condiții pentru cursuri într-un un singur 
schimb. Pe cale de consecință, punctul de vedere al ministerului este negativ.. 

Domnul vicepreședinte Ștefan Alexandru Băișanu a arătat importanța propunerii 
legislative și a susținut adoptarea acesteia. A fost de părere că trebuie refăcută structura 
școlară în unitățile școlare care au nevoie.  

Doamna deputat Laura Marin, membru în subcomisia de raportori, a subliniat că 
Legea nr.1/2011 prevede că învățământul primar și gimnazial se desfășoară de regulă 
dimineața.  

Domnul deputat Radu Zlati a fost de părere că principiul este bun, a susținut 
adoptarea, dar trebuie analizat dacă primăriile dețin fondurile necesare pentru investiții. 

Doamna deputat Raluca Turca a propus concentrarea tuturor eforturilor pentru 
construirea unor săli de clasă noi și a susținut adoptarea propunerii legislative. 

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol, în calitate de inițiator, a susținut 
adoptarea propunerii legislative și a fost de părere că o soluție ar putea fi folosirea unităților 
școlare care nu sunt ocupate la capacitate. 

Domnul deputat Ion Eparu, inițiator, a făcut precizarea că se va abține de la vot, 
motivând situația statistică prezentată de reprezentantul ministerului care l-a făcut să-și 
revizuiască ideile. A arătat că este o distribuție inegală a spațiilor, a copiilor, a cadrelor 
didactice și a subliniat că, în învățământ, sunt foarte mulți suplinitori. 

Domnul deputat Vasile Berci a menționat că proiectul este generos și are o viziune 
foarte clară, ideea este viabilă, dar poate termenul de 3 ani nu este realist.  

Domnul deputat Petru Andea a subliniat că propunerea legislativă este pe termen 
lung, dar, ținând cont de rata natalității, până se va termina construcția de școli sau săli de 
clasă noi, nu vor mai fi copii pentru ele. Se va abține de la vot. 

Domnul deputat Florentin Gust-Băloșin a subliniat faptul că toată lumea este de 
acord că propunerea legislativă este bună, dar se caută argumente să se voteze împotrivă. A 
susținut adoptarea.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 7 
abțineri, adoptarea propunerii legislative cu amendamentele din Anexă.   
   

În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în 
domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului "Aeroport International Braşov-Ghimbav". PLx. 618/2015.  
 În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege.  
  

A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a 
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profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. 
PLx. 622/2015.  

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege.  

 
La punctul Diverse, domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a reamintit 

membrilor Comisiei ca pe e-mail a fost transmis proiectul de Regulament de funcționare al 
Comisiei, pentru a se putea face modificări și propuneri, pentru ca săptămâna viitoare să 
poată fi dezbătut și supus la vot. 

De asemenea a fost prezentată invitația primită pentru membrii Comisiei de la 
“Instituții de învățământ Lumina” pentru vizitarea noului campus școlar privat, marți 13 
octombrie 2015.  

 
În ziua de joi, 08 octombrie 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 
 

 


