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Marți, 02 februarie 2016  

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi toți cei 26 membri ai Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Culturii 
- Alexandru Oprean – secretar de stat 
- Adrian Bucur – consilier 
- Cornel Frimu – consilier. 

   
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 02 februarie 2016 
RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.277 din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011. Plx. 820/2015. Raport. Termen: 03 februarie 2016.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale. Plx. 821/2015. Raport. Termen: 03 februarie 2016.  

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 823/2015. Raport. Termen: 08 februarie 2016.  

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 
(republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi educarea publicului 
inclusiv sub aspect ştiinţific şi tehnologic. Plx. 806/2015. Aviz.  

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2015 
privind unele măsuri în domeniul învăţământului. PLx. 888/2015. Procedură de urgență. 
Aviz.  

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative. PLx. 863/2015. Procedură de urgență. Aviz.  
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COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
7. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală 

Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții - Analiza anuală a creșterii pentru 2016; Consolidarea redresării și 
stimularea convergenței. COM (2015) 690. Document nelegislativ. Comisia este sesizată 
pentru examinarea fondului. Termen: 18.02.2016. 

Joi, 04 februarie 2016 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

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

președintele Comisiei. 
Ordinea de zi, a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
Dezbaterile au început cu punctul 7 din ordinea de zi, Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții - Analiza anuală a creșterii 
pentru 2016; Consolidarea redresării și stimularea convergenței. COM (2015) 690. 

Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 - economia Uniunii Europene înregistrează o redresare moderată; 
 - multe economii se confruntă în continuare cu provocări importante în ceea ce 
privește șomajul de lungă durată și cel în rândul tinerilor. Creșterea productivității prezintă 
în continuare un ritm lent, ceea ce afectează competitivitatea și nivelul de trai; 
 - afluxul fără precedent de refugiați și de solicitanți de azil din ultimul an a avut un 
impact imediat în ceea ce privește cheltuielile publice suplimentare pe termen scurt; 
 - prioritățile economice și sociale ale analizei anuale a creșterii pentru 2015 rămân 
valabile, însă este necesar să se intensifice eforturile în materie de politică în vederea 
înscrierii redresării pe o traiectorie durabilă, deblocării investițiilor, consolidării capacității 
de ajustare a statelor membre ale UE, stimulării productivității și accelerării procesului de 
convergență. Se propune concentrarea eforturilor asupra următoarelor trei priorități pentru 
2016: relansarea investițiilor, continuarea reformelor structurale pentru modernizarea 
economiilor și politici bugetare responsabile;  
 - era necesar un Plan de investiții pentru Europa cu o acțiune concertată privind 
investițiile în scopul de a menține competitivitatea și a dinamiza activitatea economică. Cu 
un an în urmă, Comisia a propus un Plan de investiții care este în prezent funcțional; 
 - este imperios să se acorde o atenție specială îmbunătățirii mediului de investiții: 
prin asigurarea unei previzibilități sporite în materie de reglementare, prin îmbunătățirea și 
diversificarea surselor de finanțare și prin consolidarea condițiilor de concurență echitabilă 
în Uniunea Europeană și eliminarea barierelor din calea investițiilor atât în interiorul, cât și 
în exteriorul UE; 
 - deși condițiile de creditare s-au îmbunătățit în mod substanțial, multe state membre 
se confruntă cu o îndatorare excesivă în sectorul privat și cu un nivel ridicat de credite 
neperformante; 
 - investițiile inteligente în capitalul uman al Europei și reformele sistemelor de 
educație și de formare orientate spre obținerea de rezultate fac parte din eforturile necesare 
pentru a relansa ocuparea forței de muncă și creșterea durabilă. Sistemele de educație și 
formare ale UE nu sunt atât de performate pe cât ar trebui să fie la nivel internațional. 
Aproximativ 20 % din populația în vârstă de muncă nu dispune decât de competențe 
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elementare, cum ar fi alfabetizarea și competențele numerice, și 39 % dintre întreprinderi au 
dificultăți în a recruta personal care să aibă calificările căutate; 
 - cu toate că șomajul a început să scadă pe fondul unei redresări treptate, pentru prea 
mulți șomeri este în continuare dificil să își găsească un loc de muncă, întrucât cererea 
rămâne scăzută și competențele lor ar putea să nu corespundă celor necesare pentru locurile 
de muncă vacante (23 de milioane de cetățeni europeni nu aveau serviciu în luna august 
2015, iar șomajul de lungă durată aproape s-a dublat din 2008). În pofida faptului că femeile 
tind să îi depășească pe bărbați în ceea ce privește nivelul de educație, acestea sunt în 
continuare subreprezentate pe piața forței de muncă. Pentru asigurarea unor niveluri ridicate 
de ocupare a forței de muncă în întreaga UE și pentru înregistrarea de progrese în materie de 
convergență, salariile reale trebuie să continue să evolueze în concordanță cu 
productivitatea, 
 - pentru a asigura servicii rapide și de înaltă calitate de care să beneficieze 
întreprinderile și cetățenii este necesară o administrație publică modernă și eficientă.  

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării. Se consideră că 
preluarea recomandărilor din Comunicare este de interes pentru România. 

 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea 

art.277 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Plx. 820/2015. 
           Domnul deputat Victor Cristea, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea 
legislativă, care are ca obiect de reglementare modificarea art. 277 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca, alături de copiii 
personalului didactic în activitate, să fie scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile 
de admitere în învăţământul superior şi să beneficieze de gratuitate la cazare în cămine şi 
internate şi copiii personalului didactic auxiliar aflat în activitate. Totodată, se dorește ca de 
această scutire de plată să beneficieze  copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat 
în pensie din sistemul de învăţământ și copii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în 
sistemul de învăţământ. A susținut adoptarea acesteia.  

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că ministerul avizează 
favorabil propunerea legislativă.  

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii 
legislative, cu amendamentele admise din anexă. 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Anghel Stanciu, Florica Cherecheș, 
Radu Zlati. 
 
 A urmat dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 821/2015. 

Domnul deputat Radu Zlati, în calitate de inițiator, a prezentat propunerea legislativă 
care are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) al art. 63 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca, în situaţii 
excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi să poată funcţiona sub efectivul minim 
sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului 
şcolar, pe baza unei justificări scrise venite din partea consiliului de administraţie al unităţii 
de învățământ, și nu ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul 
maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar şi la nivelul judeţului, 
respectiv al municipiului Bucureşti, cum este în prezent. A susținut adoptarea acesteia.  
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Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că ministerul avizează 
favorabil propunerea legislativă, cu observații.   

Domnul deputat Szabo Odon a fost de acord cu adoptarea propunerii legislative cu un 
amendament, pe care l-a prezentat membrilor comisiei. 

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a menționat că susține adoptarea 
propunerii legislative cu amendamentul propus de domnul deputat Szabo Odon.  

Doamna deputat Florica Cherecheș a fost de acord cu adoptarea propunerii legislative 
cu amendamentul prezentat.  
 În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii 
legislative, cu amendamentele admise din anexă.   
  

În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 823/2015. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea 
includerii disciplinei “Noţiuni de prim ajutor” ca disciplină obligatorie de studiu în toate 
nivelurile sistemului naţional de învăţământ. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că punctul de vedere al 
ministerului este nefavorabil.  
 Domnii deputați Anghel Stanciu și Sorin Aveam Iacoban au propus respingerea 
propunerii legislative.  
 În urma dezbaterii, Comisia a hotărât respingerea propunerii legislative din 
următoarele considerente: 

- planurile-cadru şi programele şcolare, precum şi conţinutul disciplinelor studiate în 
învăţământul preuniversitar se stabilesc prin ordin al Ministrului Educaţiei, făcând parte din 
legislaţia subsecventă, nu prin lege. Art. 66 alin. (2) al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, prevede că În cadrul Curriculumului naţional, 
ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv a celor opţionale se stabileşte prin planurile-
cadru, astfel încât să fie respectate atât principiul asigurării egalităţii de şanse şi al 
echităţii, cât şi principiul relevanţei şi al descentralizării; 

- curriculumul la decizia școlii se constituie atât din pachetele disciplinare opționale 
de la nivel național, regional și local, cât și din pachetele disciplinare opționale de la nivelul 
unității de învățământ. Astfel, curriculumul la decizia școlii se stabilește de consiliul de 
administrație al unității de învățământ, în urma consultării elevilor și părinților, ținând cont 
de resursele disponibile. 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Sorin Avram Iacoban, Ion Eparu, 
Ștefan Alexandru Băișanu, Szabo Odon, Radu Zlati. 
 
 A urmat dezbaterea propunerii legislativă pentru completarea Legii audiovizualului 
nr.504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi educarea 
publicului inclusiv sub aspect ştiinţific şi tehnologic. Plx. 806/2015. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că Guvernul solicită 
amânarea dezbaterii pentru un punct de vedere nou din partea Consiliului Național al 
Audiovizualului. 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii.  
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În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului. PLx. 
888/2015. 
 În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, emiterea unul aviz 
favorabil. 
 

A urmat dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative. PLx. 863/2015. 

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, emiterea unul aviz 
favorabil. 
 

La punctul Diverse, domnul deputat Radu Zlati a propus invitarea doamnei ministru 
Elisabeta Lipă pentru a dezbate în cadrul Comisiei circulara transmisă federațiilor sportive 
privind intonarea imnului național la începutul competițiilor sportive.  

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a informat că Biroul Comisiei a 
convenit să fie invitați doamna ministrul Elisabeta Lipă și domnul ministru Adrian Curaj în 
această sesiune parlamentară. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a fost de acord cu invitarea doamnei 
ministru Elisabeta Lipă, și pentru dezbaterea altor probleme cum ar fi modificarea legii 
educației fizice și sportului, participarea Lotului României la Olimpiada de la Rio. 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a precizat că vor fi adresate invitații 
doamnei ministru Elisabeta Lipă și domnului ministru Adrian Curaj.  

Domnul deputat Ion Eparu a informat Comisia că a participat la dezbateri în teritoriu 
cu cadrele didactice privind programele cadru la ciclul gimnazial, unde au fost discuții 
referitoare la faptul ca învățământul în ciclul primar și gimnazial să se desfășoare dimineața. 
Acestei idei au fost dezbătute în Comisia noastră și s-a convenit că fizic nu sunt condiții și 
spații pentru realizarea acestui deziderat. A propus să se revină cu o nouă propunere 
legislativă în care să se prevadă un interval de timp mai mare, poate chiar 10 ani, pentru 
realizarea spațiilor. 

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a susținut propunerea domnului 
deputat Ion Eparu.  

 
 
În ziua de joi, 04 februarie 2016, 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 
 


