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 La lucrările şedinţei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
- Ciucă Ion – director general 
 De la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
- Dascălu Ioan – secretar de stat 
- Tudose Viorel – şef serviciu 
- Mara Florin - consilier 
De la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
- Eusebiu Pistrui – secretar de stat 
- Valentin Tănase - consilier 
De la Ministerul Finanţelor 
- Nicolaescu Elena – consilier 
De la Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii Învăţământului 
Superior (ARACIS) 
- Ioan Curtu – preşedinte 
- Mihai Ungureanu – secretar general 
- Radu Mircea Damian – director 
- Oana Sârbu – consilier. 
 

 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei a fost următoarea:   
 

Miercuri,  28 septembrie 2011 
RAPOARTE 

 1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

invatamant_sala
Original
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nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. PLx 521/2011. Procedură de 
urgenţă. Raport. Termen: 29 septembrie 2011.  Iniţiator: Guvern. C.D. – Prima 
cameră sesizată. 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în 
şcoli. Plx. 433/2011. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 12 septembrie 2011. Iniţiator: 
deputat PDL Cezar Preda. C.D. – Cameră decizională. 
 3. Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creşterea 
prestigiului educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, şi gimnazial. Plx. 
523/2011. Raport. Termen: 11 octombrie 2011. Iniţiator: deputat PDL Cezar 
Preda. C.D. – Cameră decizională. 
 4. Propunere legislativă privind instituirea pazei grădiniţelor, şcolilor generale 
şi liceelor pe durata desfăşurării activităţilor didactice. Plx.430/2011. Raport. 
Termen: 12 septembrie 2011. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Ciobanu Gheorghe, 
Dugulescu Marius Cristinel, Giurgiu Mircia, Lubanovici Mircea, Movilă Petru, 
Popoviciu Alin Augustin Florin, PNL: Uioreanu Horea-Dorin. C.D. – Cameră 
decizională. 
 5. Propunere legislativă privind modificarea Normelor de autorizare a 
funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere 
privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind 
atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a 
Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind 
autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a 
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi 
practică în vederea obţinerii permisului de conducere. Plx. 483/2011. Raport comun 
cu Comisia pentru industrii şi servicii. Termen: 8 septembrie 2011. Iniţiatori: 
deputaţi PD-L: Buta Sorin Gheorghe, Călian Petru, Ciobanu Gheorghe, Dugulescu 
Marius Cristinel, Giurgiu Mircia, Movilă Petru, Pandele Sorin Andi; PSD: Brătianu 
Matei Radu, Iordache Florin; Minorităţi: Amet Aledin; Indep.: Barna Maria Eugenia. 
C.D. – Cameră decizională. 
  

Joi, 29 septembrie 2011 
Dezbatere asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 
 Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele  Comisiei. 
 Ordinea de zi a fost aprobată, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
 Lucrările au început cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (PLx 
521/2011).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, în sensul armonizării acestui act 
normativ cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.  
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a subliniat faptul că acest act normativ 
armonizează Legea nr.87/2006 de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
75/2005 cu Legea nr.1/2011, deoarece se impun condiţii noi pentru calitatea de 
membru ARACIS. Ministerul educaţiei susţine aprobarea proiectului.  
 Domnul Ioan Curtu, preşedinte ARACIS, a susţinut aprobarea proiectului de 
lege. 
 În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost aprobat, cu amendamente, cu 
unanimitate de voturi. 
 
 Domnul deputat Cezar Preda, în calitate de iniţiator al propunerilor legislative 
de la punctele 2 şi 3 din ordinea de zi, a trimis o solicitare prin care a solicitat 
amânarea dezbaterii celor două propuneri pentru în această perioadă se află la 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Solicitarea a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  
 
 A urmat propunerea legislativă privind instituirea pazei grădiniţelor, şcolilor 
generale şi liceelor pe durata desfăşurării activităţilor didactice (Plx.430/2011).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect 
de reglementare instituirea pazei grădiniţelor, şcolilor generale şi liceelor pe durata 
desfăşurării activităţilor didactice, cu personal specializat plătit din fonduri de la 
bugetul de stat. Scopul proiectului este de a preveni violenţa în unităţile de 
învăţământ. 
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Guvernul şi Ministerul 
Educaţiei nu susţin aprobarea propunerii legislative. 
 Domnul deputat Marius Gondor a arătat că propunerea legislativă este 
redactată evaziv şi trebuie respinsă, deşi a subliniat că este de acord cu instituirea 
pazei în unităţile de învăţământ. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că tema propunerii 
legislative este interesantă şi actuală şi a propus constituirea unei subcomisii de lucru 
pentru o analiză mai complexă a propunerilor legislative: Plx 523/2011 şi Plx 
430/2011. 
 Subcomisia a fost formată din următorii deputaţi: Marius Gondor, Victor 
Cristea, Anna-Lili Farkas, Adriana Săftoiu, Dragoş Zisopol. Subcomisia a stabilit să 
se întâlnească luni, 3 octombrie a.c., ora 13,00. 
 
 A urmat propunerea legislativă privind modificarea Normelor de autorizare a 
funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere 
privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind 
atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a 
Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind 
autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a 
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi 
practică în vederea obţinerii permisului de conducere (Plx. 483/2011).  
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 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea literei a) a articolului 5 din Anexa nr. 2, intitulată 
Norme privind autorizarea şcolilor de conducători auro, din Ordinul ministrului 
transporturilor şi infrastructurii nr. 1019/2009, în sensul eliminării condiţiei impuse 
şcolilor de conducători auto aparţinând sistemului învăţământului de stat sau 
unităţilor din sistemul de învăţământ particular, să şcolarizeze numai elevii şi 
studenţii înmatriculaţi în sistemul propriu de învăţământ. 
 În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă, cu unanimitate de 
voturi, deoarece, conform Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată,  nu se poate modifica un ordin de 
ministru printr-o lege.  
 
 În ziua de joi, 29 septembrie 2011, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 
studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei.   
 
 
 

  PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
 

 
 


