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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 16 iunie 2014 
Nr. 4c-9/139 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele 11 și 12 iunie 2014  

 
 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 22 deputați din totalul de 25 membri ai comisiei 
fiind absenți 3 deputați, după cum urmează: 

- Tîlvăr Angel – Grupul parlamentar al PSD 
- Băișanu Alexandru Ștefan – Grupul parlamentar al PNL 
- Berci Vasile – Grupul parlamentar al PNL 
- Cherecheș Florica – Grupul parlamentar al PNL 
- Grecea Maria – Grupul parlamentar al PNL 
- Gust-Băloșin Florentin – Grupul parlamentar al PSD 
- Oros Nechita-Adrian – Grupul parlamentar al PNL 
- Rădulescu Romeo – Grupul parlamentar al PDL 
- Vasilică Radu Costin – Grupul parlamentar al PSD 
- Zlati Radu – Grupul parlamentar al PNL. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educației Naționale 

- Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat 
 De la Ministerul Afacerilor Externe 

- Pietro Pavoni – ministru consilier. 
  

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:   
1. 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.  

2. 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.  

3. Propunere legislativă privind constituirea Fondului Național pentru Studii Externe. 
Plx. 275/2014. Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci.  
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Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol, 
vicepreşedintele Comisiei.  

Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
 În deschiderea ședinței, domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a informat 
membrii Comisiei că Biroul Permanent, în ședința din 02 iunie 2014, a luat act de acordul 
liderilor grupurilor parlamentare prin care s-au stabilit modificări în componența numerică 
și repartizarea funcțiilor în birourile comisiilor permanente. Potrivit acordului, structura 
biroului Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport va fi următoarea: 

- 1 președinte: PSD 
- 3 vicepreședinți: PSD, PNL, Minorități.; 
- 2 secretari: PSD, PDL. 
Grupul Parlamentar PSD a propus ca domnul deputat Iacoban Sorin, membru al 

Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, să ocupe funcția de vicepreședinte al 
comisiei, funcție nou înființată. 

Supusă votului, propunerea a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 
Lucrările au 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 secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că Ministerul Educației Naționale nu 
susține propunerea legislativă, considerând că formatul cursurilor propuse via internet sunt 
improprii, iar ministerul nu acordă diplome decât cursurilor organizate de acesta. 

Domnul deputat Petru Andea a subliniat că propunerea legislativă este vag și general 
redactată și a propus respingerea acesteia. 

Supusă votului  propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi, 
din următoarele motive: 

- în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Institutul Cultural Român  poate organiza 
unități de învățământ cu predare în limba română în câteva țări europene unde sunt 
comunități mai mari de români. În momentul de față, astfel de cursuri sunt organizate în 
Belgia, Italia, Spania; 

- în urma mobilității forței de muncă în spațiul comunitar, Ministerul Educației 
Naționale organizează, începând cu 2008, cursuri gratuite extracuriculare de limbă, cultură 
și civilizație românească elevilor proveniți din familii de români care se află temporar pe 
teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene; 

- Ministerul Educației Naționale nu poate acorda diplome/certificate de participare 
pentru cursuri care nu sunt organizate de această instituție;  

- textul propunerii legislative este incomplet și vag redactat, neputându-se stabili care 
este modalitatea prin care Institutul Cultural Român ar putea asigura personal specializat 
pentru realizarea cursurilor gratuite prin internet. 

 
A urmat propunerea legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului 

profesional, universitar și a cercetării științifice. Plx. 172/2014. 
Doamna deputat Raluca Turcan a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână. 
Supusă votului propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind constituirea 

Fondului Național pentru Studii Externe. Plx. 275/2014.  
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Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că punctul de vedere al Ministerului 
Educației Naționale este nefavorabil. 

Domnul deputat Victor Cristea a propus respingerea propunerii legislative. 
Supusă votului, propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi, 

din următoarele motive: 
- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor 

legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138 
alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii 
asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea 
fişei financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată; 

- nu s-a realizat studiul de impact, care, în conformitate cu prevederile art. 7 din 
Legea responsabilității fiscale nr. 69/2010, precum și prevederile art. 33 din legea nr. 
24/2000, republicată, este obligatoriu; 

- în prezent, în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 204 din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, studenții care provin din 
familii cu venituri reduse beneficiază de un sistem de împrumuturi bancare pentru 
efectuarea studiilor, garantate de stat, în condițiile legislației în vigoare, prin Agenția de 
credite și burse de studii. Totodată, conform alin. (10) al art. 205, Ministerul Educației 
Naționale poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare 
în străinătate,  prin concurs organizat la nivel național; 

- statul, prin instituțiile publice, în acest caz Ministerul finanțelor Publice, nu poate 
credita cetățenii, ci doar poate emite garanții, motiv pentru care constituirea Fondului 
Naţional pentru Studii Externe în scopul creditării studenților nu constituie o soluție viabilă;  

- în ceea ce privește sumele acordate, acestea pot fi recuperate numai în situația în 
care plățile lunare se efectuează în termenul de 4 ani de la finalizarea programului, doar 
dacă tinerii respectivi se întorc în țară, deoarece, deși sumele sunt asimilate creanțelor 
fiscale, Agenția Națională de Administrare Fiscală nu are competență în afara granițelor 
țării;  

- creditarea propusă poate fi interpretată ca generând situații discriminatorii între 
persoanele care vor beneficia de resurse financiare pentru efectuarea de studii sau practică în 
afara țării și cele care doresc să studieze sau să efectueze practică în instituții din țară. 

 
 
În ziua de joi, 12 iunie 2014, lucrările Comisiei a avut pe ordinea de zi studiu 

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

PREŞEDINTE 
 

Angel TÎLVĂR 
 


