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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 30 martie 2015 
Nr. 4c-9/103 
 

 
SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele 24 și 26 martie 2015 
 

Şedinţele Comisiei din zilele  24 și 26 martie 2015 au avut următoarea ordine de zi: 
 

Marţi, 24 martie 2015 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru completarea articolului 68 al Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 68/2015. Raport. Termen: 25 martie 2015. Iniţiator: senator PSD: Donţu 
Ovidiu Liviu. C.D. – Primă Cameră sesizată. 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 
69/2015. Raport. Termen: 25 martie 2015.  

3. Propunere legislativă privind reglementarea meseriei de asistent-supreveghetor în 
ciclul preşcolar de învățământ. Plx. 120/2015. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială. Termen: 11 martie 2015.  

4. Sub rezerva sesizării Comisiei de către Biroul Permanent cu Pl-x 168/2015, 
pentru a se putea dezbate împreună având în vedere că au acelaşi obiect de reglementare. 

Propunere legislativă pentru modificarea articolului 18 alin.(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Plx. 65/2015. Raport. Termen: 24 martie 2015.  

5. Sub rezerva sesizării Comisiei de către Biroul Permanent.   
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011. Pl-x 168/2015. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. Termen: 06 aprilie 2015. 

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Juridice din România. PL-x 186/2015. Raport comun cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. Termen: 19 martie 2015.  

II. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European şi Comitetul Regiunilor: Rezultatele consultării publice privind Strategia 
Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. COM (2015) 
100. Termen: 22 aprilie 2015. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru 
examinarea fondului. 

III. DIVERSE 
Joi, 26 martie 2015 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae 
Diaconu, președintele Comisiei.  

În deschiderea ședinței domnul deputat Szabo Odon a propus introducerea pe ordinea 
de zi a propunerii legislative privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, pe 
punctul 3 (Plx. 91/2015) pentru a evita aprobarea tacită. 

Supusă votului această propunere a fost aprobată cu 19 voturi pentru și 1 abținere. Cu 
această modificare, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea articolului 68 al 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 68/20150). 
Domnul deputat Radu Zlati a solicitat amânarea cu o săptămână, deoarece inițiatorul 

nu a fost prezent la dezbatere.  
Supusă votului, propunerea de amânare cu o săptămână, a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi.  
 
Lucrările ședinței au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 69/2015).  
Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a solicitat amânarea cu o săptămână, 

deoarece inițiatorul nu este prezent la dezbatere.  
Supusă votului, propunerea de amânare cu o săptămână, a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi.  
 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind modificarea 

Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 ( Plx 91/2015).  
Domnul deputat Szabo Odon a prezentat propunerea legislativă care are ca obiect de 

reglementare modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul eliminării învățământului particular și confesional din 
categoria beneficiarilor finanțării de bază. Domnul deputat Szabo Odon a propus 
respingerea propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 
propunerii legislative, din următoarele considerente: 

- prevederile inițiativei legislative sunt discriminatorii, având în vedere că elimină 
din forma actuală a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, finanțarea învățământului particular și confesional;  
 - prevederile inițiativei legislative încalcă principiul echității distribuirii fondurilor 
destinate învățământului, așa cum este prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Anghel Stanciu, Raluca Turcan, 
Radu Zlati, Florica Cherecheș, Sorin Avram Iacoban, Dragoș Gabriel Zisopol, Victor 
Cristea, Petru Andea. 

 
A urmat dezbaterea propunerii legislative privind reglementarea meseriei de asistent-

supreveghetor în ciclul preşcolar de învățământ (Plx. 120/2015). 
 Domnul deputat Cosmin Necula, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea 
legislativă care are ca obiect reglementarea unei noi meserii, respectiv aceea de asistent-
supraveghetor în învățământul preșcolar, venind, astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii 
de motive, în sprijinul obiectivului de îmbunătățire a calității actului educațional, prin 
asigurarea unei supravegheri suplimentare a copiilor din grădinițe.  
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 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educației și Cercetării 
Științifice avizează negativ propunerea legislativă, deoarece aceasta reglementează meserii 
noi care nu sunt înscrise  în Clasificarea Ocupațională din România care este reglementată 
de Ministerul Muncii. 
 Domnul deputat Radu Zlati a propus constituirea unei subcomisii de lucru care să 
analizeze și să găsească o soluție pentru reglementarea problemelor pe care le ridică 
propunerea legislativă. 
 În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
dezbaterii  și constituirea subcomisiei de lucru, formată din următorii deputați: Victor 
Cristea, Florica Cherecheș, Szabo Odon. 
 
 A urmat dezbaterea Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Rezultatele consultării 
publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii. COM (2015) 100. 
 Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  

- în prezenta comunicare sunt expuse principalele concluzii ale consultării publice 
care s-a desfășurat în perioada mai-octombrie 2014, al cărei scop a fost de a aduna punctele 
de vedere ale părților interesate (755 de contribuții din 29 de țări - parteneri sociali, grupuri 
de interese, organizații neguvernamentale, administrații și autorități publice din statele 
membre, cetățeni, grupuri de reflecție, reprezentanți ai mediului universitar, fundații și 
întreprinderi) asupra concepției și a rezultatelor Strategiei Europa 2020. Strategia este 
văzută ca un important cadru general pentru promovarea locurilor de muncă și a creșterii 
economice la nivelul UE și la nivel național. Cele cinci obiective principale reprezintă 
agenți esențiali de accelerare a procesului de creare a locurilor de muncă și de creștere 
economică, cu precizarea că există posibilitatea și nevoia de îmbunătățire a realizărilor 
Strategiei. Marea majoritate a participanților la consultare consideră că: Europa are nevoie 
de o strategie globală pe termen mediu pentru locuri de muncă și creștere economică în anii 
următori, iar obiectivele actuale sunt suficiente; 

- rezultatele obținute în direcția îndeplinirii obiectivelor în domeniul locurilor de 
muncă și al creșterii economice sunt neomogene, în special ca urmare a impactului crizei. 
Șomajul continuă să fie foarte ridicat la nivelul UE, situația variază în mod semnificativ de 
la un stat membru la altul. Dintre principalele surse de îngrijorare, șomajul în rândul 
tinerilor se menține la un nivel ridicat în mai multe state membre, iar șomajul de lungă 
durată se află în creștere. Criza a dus la creșterea pericolului de sărăcie și de excluziune 
socială și la sporirea inegalităților, s-a înregistrat chiar o creștere a numărului de persoane 
afectate de lipsuri materiale grave și o creștere a proporției gospodăriilor fără persoane 
ocupate. Totodată, decalajul dintre statele membre cu cele mai bune rezultate și statele 
membre cu rezultate mai slabe s-a mărit ca urmare a crizei. S-a mărit, de asemenea, 
decalajul dintre regiunile aceluiași stat membru și regiunile diferitelor state membre; 

- UE este, în general, pe cale de a-și îndeplini obiectivele în domeniul educației, al 
schimbărilor climatice și al energiei sau de a se apropia în mare măsură de îndeplinirea 
acestora. Nu același lucru se poate spune despre ocuparea forței de muncă, cercetare și 
dezvoltare și reducerea sărăciei, domenii în care impactul crizei s-a resimțit cel mai 
puternic; 

- obiectivele Strategiei sunt angajamente politice și reflectă rolul primordial pe care 
guvernele naționale ar trebui să îl joace, în conformitate cu principiul subsidiarității; 
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- punerea în aplicare cu succes a Strategiei a fost afectată de lipsuri la nivel de 
sensibilizare, implicare și asigurare a aplicării. 

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării. Se consideră că 
preluarea recomandărilor din Comunicare este de interes pentru România, mai ales în scopul 
de a determina factorii decizionali ca la întocmirea bugetului de stat să se aibă în vedere 
aceste recomandări și concluzii ale Comunicării. 

 
  Lucrările au continuat cu ședința comună cu Comisia juridică, de disciplină și 
imunități pentru punctele 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi.  
 Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat Bogdan Ciucă, 
președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități.  

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
 

 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea articolului 18 
alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 65/2015. 
 Domnul președinte Bogdan Ciucă a subliniat că, în conformitate cu procedura 
legislativă, când două sau mai multe proiecte de lege au același obiect de reglementare, se 
păstrează un proiect de lege pentru dezbatere, iar celelalte se resping și se dezbat ca 
amendamente la proiectul de bază. În acest fel, se vor desfășura dezbaterile și cu cele două 
propuneri legislative, Plx 65/2015 și  Plx 168/2015.   
 În consecință, propunerea legislativă pentru modificarea articolului 18 alin.(2) din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 65/2015) a fost supusă votului cu propunerea de 
respingere. Cu unanimitatea voturilor celor prezenți a fost aprobată respingerea acesteia.  
 
 În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea 
alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 168/2015).  
 Domnul deputat Anghel Stanciu, în calitate de inițiator, a menționat că propunerea 
legislativă are ca obiect punerea în aplicare a dispozițiilor art.18, teza 1 din Legea educației 
naționale cu DCC 669/2014. 

Domnul deputat Aurel Vainer, în calitate de inițiator, a susținut aprobarea inițiativei 
legislative, care este în acord și cu propunerea făcută de Consiliul Consultativ al Cultelor 
din România, care s-a întrunit în data de 28 februarie 2015, și, în consens, a propus un text 
de act normativ ce respectă Decizia Curții Constituționale și facilitează înscrierea pentru 
participarea elevilor la ora de religie. 

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol, în calitate de inițiator, a precizat că 
susține forma prezentată în inițiativa legislativă. În continuare s-a trecut la dezbaterea pe 
articole. 

 Domnul deputat Remus Florinel Cernea, inițiator al Plx 65/2015, a susținut textul 
inițiativei și amendamentul depus la această propunere legislativă și adoptat de Comisia 
pentru drepturile omului. 
 În urma dezbaterii, amendamentul domnului deputat Remus Cernea, a fost respins, 
cu 22 voturi împotrivă și 3 abțineri. 
 Domnul deputat Remus Florinel Cernea a prezentat și susținut amendamentul depus 
la Plx 168/2015, care este identic cu cel depus la Plx 65/2015. 
În urma dezbaterii, amendamentul a fost respins cu 22 de voturi împotrivă și 3 abțineri. 
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În continuare, a fost supus votului art.18 alin. (2), în forma din inițiativa legislativă, 
care a fost aprobat cu 24 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 abținere.  
 Domnul deputat Mate Andras a propus un amendament. Supus votului, în urma 
dezbaterii, amendamentul a fost respins cu 22 voturi împotrivă și 1 abținere. 
 Supusă votului de ansamblu, propunerea legislativă Pl-x 168/2015 a fost adoptată cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Anghel Stanciu, Remus Cernea, 
Aurel Vainer, Radu Zlati, Dragoș Gabriel Zisopol, Sorin Avram Iacoban, Cosmin Necula, 
Varga Vasile, Ciprian Nicolae Nica, Petru Andea, Ion Eparu, Mate Andras, Marian Enache, 
Cupșa Ioan, Alexandru Ștefan Băișanu, Florica Cherecheș.  
 
 A urmat proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei 
de Ştiinţe Juridice din România. PL-x 186/2015.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus să se facă numai dezbateri generale, 
urmând să se analizeze amendamentele care s-au depus și să fie invitați și alți factori 
interesați. 
 Supusă votului propunerea de amânare a dezbaterii pe articole a fost aprobată cu 12 
voturi pentru și 5 voturi împotrivă. 

La dezbaterile generale asupra proiectului de lege, au luat cuvântul următorii 
deputați: Anghel Stanciu, Marian Enache, Petru Andea, Radu Zlati. 
 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Diaconu Adrian Nicolae - 
președinte, Băișanu Ștefan Alexandru - vicepreşedinte, Iacoban Sorin Avram - 
vicepreședinte, Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor - secretar, Turcan 
Raluca - secretar, Andea Petru, Ardeleanu Sanda-Maria, Berci Vasile, Cherecheş Florica, 
Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, Enache Marian, Eparu Ion, Grecea Maria,  
Kereskényi Gábor, Marin Laura, Oros Nechita-Adrian, Rădulescu Romeo, Resmeriță 
Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Szabó Ödön, Vasilică Radu Costin, Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anușca Roxana Florentina, Gust 
Băloșin Florentin,  Pană Adriana-Doina.  

 
În ziua de joi, 26 martie 2015, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

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

La şedinţa Comisiei de joi, 26 martie 2015 au fost prezenţi următorii deputaţi: 
Diaconu Adrian Nicolae – președinte, Băișanu Ștefan Alexandru – vicepreşedinte, Iacoban 
Sorin Avram – vicepreședinte,  Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor  - 
secretar,  Turcan Raluca – secretar,  Andea Petru, Anuşca Roxana-Florentina, Ardeleanu 
Sanda-Maria, Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, 
Enache Marian, Eparu Ion,  Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Marin Laura, Oros 
Nechita-Adrian, Pană Adriana-Doina, Rădulescu Romeo, Resmeriţă Cornel-Cristian, 
Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin,  Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Kereskényi Gábor și Szabó 
Ödön.   

PREŞEDINTE 
Adrian Nicolae DIACONU 


