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SINTEZA 
asupra şedinţelor Comisiei din zilele 22, 23 şi 24 octombrie  2013 

 
 

Şedinţele Comisiei din zilele de 22, 23 şi 24 octombrie 2013 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 22 octombrie 2013 
RAPOARTE 

1.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, Legea 
Educaţiei Naţionale. Plx. 260/2013. Raport. Termen: 1 octombrie 2013.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, Legea 
Educaţiei Naţionale. Plx. 272/2013. Raport. Termen: 2 octombrie 2013.  

3. Propunere legislativă pentru completarea art.264 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 
2011 a educaţiei naţionale publicată în Monitorul oficial nr.18 din 18 ianuarie 2011. Plx. 
283/2013. Raport. Termen: 21 octombrie 2013.  

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011-Legea 
Educaţiei Naţionale. Plx. 303/2013. Raport. Termen: 21 octombrie 2013. 

5. Propunere legislativă de modificare şi completare a articolului 77 din Legea 
Educaţiei Naţionale, nr.1/2011. Plx. 304/2013. Raport. Termen: 21 octombrie 2013.  

6. Propunere legislativă pentru modificarea art.105, alin.(2), lit.f) din Legea 
nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 305/2013. Raport. Termen: 21 octombrie 2013.  

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 
311/2013. Raport. Termen: 28 octombrie 2013.  

8. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.84 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Plx. 313/2013. Raport. Termen: 28 octombrie 2013.  

Miercuri, 23 octombrie 2013 şi  joi, 24 octombrie  2013 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Marţi, 22 octombrie 2013 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele 

Comisiei.  
Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Angel Tîlvăr a supus atenţiei membrilor 

Comisiei solicitarea doamnei deputat Raluca Turcan, de audiere a domnului Mihnea 

dorina.stan
Approved

dorina.stan
Original



 2

Costoiu, ministru delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 
tehnologică şi a domnului Ştefan Marincea, ţinând cont de informaţiile contradictorii 
apărute în presă cu privire la demiterea domnului Ştefan Marincea de la conducerea 
Institutului Geologic Român. 

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 20 de voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, 
respingerea acestei solicitări, cu propunerea ca domnul ministru Costoiu să prezinte un 
punct de vedere la şedinţa în care va prezenta şi raportul de activitate. La dezbateri au luat 
cuvântul următorii deputaţi: Raluca Turcan şi Radu Zlati. 

 
Dezbaterile au continuat cu  punctele 1 şi 2 din ordinea de zi Plx. 260/2013 şi Plx. 

272/2013. Având în vedere faptul că cele două acte normative au acelaşi obiect de 
reglementare, modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor art. 67 alin. (3) şi art. 68 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, se va întocmi un singur raport. Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a reţinut ca proiect de bază propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale (Plx. 
272/2013). 

Domnul deputat Merka Adrian-Miroslav, în calitate de iniţiator, a arătat că cele două 
propuneri legislative au ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să se 
încurajeze menţinerea şcolilor sau a claselor cu predare în limbile materne, iar profesorii 
acestora să beneficieze de facilitatea ca dovada competenţei profesionale de predare în 
limba minorităţilor respective să poată fi eliberată de un centru universitar din ţară sau din 
străinătate. 

Domnul deputat Gvozdenovici Slavomir, iniţiator, a arătat că situaţia minorităţile 
este una specială şi, a susţinut, aprobarea acestei propuneri legislative cu posibilitatea 
amendării textului. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că punctul de vedere al Ministerului 
Educaţiei Naţionale este de respingere, avându-se în vedere că Legea nr.1/2011 este 
acoperitoare pentru toate situaţiile ridicate de iniţiatori. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, Legea 
Educaţiei Naţionale (Plx. 260/2013) şi adoptarea cu amendamente a propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale (Plx. 
272/2013). 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Ion Eparu, Radu Zlati, Petru Andea, 
Anghel Stanciu, Dinu Giurescu. 

 
A urmat propunerea legislativă pentru completarea art.264 din Legea nr.1 din 5 

ianuarie 2011 a educaţiei naţionale publicată în Monitorul oficial nr.18 din 18 ianuarie 2011. 
Plx. 283/2013. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea alineatului (1) al articolului 264 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării gradaţiei 
de merit nu doar pentru personalul didactic, ci şi personalul didactic auxiliar din 
învăţământul preuniversitar, precum şi reducerea perioadei de acordare de la 5 ani la 2 ani. 
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerului Educaţiei Naţionale nu 
susţine aprobarea acesteia. 
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Domnul deputat Radu Zlati  a propus respingerea propunerii legislative. 
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 21 voturi pentru respingere şi 2 abţineri, 

respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
  - Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările ulterioare, nu conţine dispoziţii conform cărora personalul 
didactic auxiliar poate beneficia de salariu de merit.  

 
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale. Plx. 303/2013. 
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a prezentat propunerea legislativă care are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul interzicerii, în vederea depolitizării 
învăţământului preuniversitar, pentru directorul şi directorul adjunct din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi şi 
inspectorii şcolari să ocupe, pe perioada exercitării mandatului, funcţii de conducere în 
structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite 
conform statutului acestora, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca 
şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele 
politice. Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că punctul de vedere al 
Ministerului Educaţiei Naţionale este de respingere.  

Domnul deputat Petru Andea a subliniat faptul că, pentru majoritatea propunerilor 
legislative, Consiliul Economic şi Social nu s-a aflat în cvorum şi ca urmare formulează 
doar puncte de vedere, nu avize. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a arătat că se încalcă unele drepturi constituţionale şi 
în consecinţă a propus respingerea. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
respingerea propunerii legislative, pentru evitarea dublei reglementări, având în vedere că 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde 
deja prevederi exprese referitoare la depolitizarea sistemului de învăţământ.  
   

A urmat propunerea legislativă de modificare şi completare a articolului 77 din 
Legea Educaţiei Naţionale, nr.1/2011. Plx. 304/2013.  

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea art. 77 alin. (4) din  Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca elevul să poată alege, la 
examenul de bacalaureat, între competenţele digitale, artistice sau sportive. Domnul secretar 
de stat Andrei Kiraly a precizat că punctul de vedere al Ministerului Educaţiei Naţionale 
este de respingere.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 22 voturi pentru respingere şi o abţinere, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
 - proba D de evaluare a competenţelor digitale constituie o probă distinctă a 
examenului naţional de bacalaureat, de sine stătătoare şi corespunde  ca domeniu uneia 
dintre cele opt competenţe cheie pentru educaţia pe tot parcursul vieţii stabilite la nivel 
european. Prin oferirea posibilităţii elevilor de a alege între competenţe digitate, competenţe 
artistice şi competenţe sportive la proba D, nu s-ar mai realiza evaluarea nivelul de atingere 
a competenţei digitale prin raportare la standardele europene în domeniu;  
  - propunerea legislativă nu îndeplineşte cerinţa prevăzută de dispoziţiile art. 74 alin. 
(4) din Constituţia României, republicată, potrivit căreia deputaţii şi senatorii pot prezenta 
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propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi. Totodată, iniţiativa 
legislativa nu este structurată conform normelor de tehnică legislativă prevăzute de Legea 
nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Ion Eparu, Anghel Stanciu, Radu 
Zlati. 

 
Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea art.105, 

alin.(2), lit.f) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 305/2013.  
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a prezentat propunerea legislativă care are ca 

obiect de reglementare modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din  Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul decontării cheltuielilor de navetă 
atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru cadrele didactice auxiliare. Domnul secretar de 
stat Andrei Kiraly a precizat că punctul de vedere al Ministerului Educaţiei Naţionale este 
de respingere.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
respingerea propunerii legislative, deoarece nu sunt respectate prevederile art. 111 alin. (1) 
din teza a doua din Constituţia României, republicată, precum şi prevederile art. 14 alin. (5) 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind precizarea surselor de finanţare de acoperire a majorării cheltuielilor.  
   

A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 311/2013.   

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea prevederilor art. 23 şi art. 29 din  Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
reorganizării învăţământului primar şi a clasei pregătitoare. Domnul secretar de stat Andrei 
Kiraly a precizat că punctul de vedere al Ministerului Educaţiei Naţionale este de 
respingere.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
  - aplicarea reglementărilor propuse în cuprinsul propunerii legislative ar genera, în 
practică, o diferenţă de pregătire între elevii înscrişi în clasa întâi, deoarece nu toţi au 
obţinut aceleaşi competenţe dobândite numai prin promovarea clasei pregătitoare. Clasa 
pregătitoare sprijină şi intensifică demersurile pentru asigurarea echităţii în educaţie; 
 - la nivelul Uniunii Europene, aproape toate statele au adoptat un sistem educaţional 
de prelungire a şcolarizării obligatorii, prin debutul şcolarizării la o vârstă tot mai fragedă, 
cu scopul de reducere a procentului de abandon şcolar; 
 - clasa pregătitoare are misiunea de a ajuta copiii, dar şi familiile acestora, să se 
acomodeze cu tot ceea ce înseamnă mediul şcolar.  

 
S-au continuat dezbaterile cu propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al 

art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 313/2013. 
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a prezentat propunerea legislativă care are ca 

obiect de reglementare modificarea alin. (1) art. 84 din  Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul decontării de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, a cheltuielilor de transport local în comun în 
cadrul aceleiaşi localităţi, pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal 
acreditat/autorizat, dacă distanţa de la domiciliu la locul de studiu este mai mare de 5 



 5

kilometri. Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că punctul de vedere al 
Ministerului Educaţiei Naţionale este de respingere.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
 - modificarea alin. (1) art. 84 din  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul propus de iniţiatori ar face ca un număr 
mare de elevi să nu mai poată beneficia de reducerea tarifului de transport nici măcar cu 
50% deoarece textul prevede decontarea integrală a transportului, cu condiţia ca distanţa 
dintre domiciliul elevului şi locul de studiu să nu fie mai mare de 5 kilometri;   
 - totodată, se elimină posibilitatea decontării transportul intern auto, feroviar şi naval, 
pentru elevi. 
 - se reduce perioada calendaristică de decontare a transportului elevilor de la tot anul 
calendaristic, la anul şcolar. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Andrei Kiraly – secretar de stat 
Iniţiatori 
Plx 260/2013 şi Plx 272/2013 
- deputat Merka Adrian-Miroslav 
- deputat Gvozdenovici Slavomir. 
 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
- Tîlvăr Angel  - preşedinte  
- Băişanu Ştefan-Alexandru  - vicepreşedinte 
- Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte 
- Cristea Victor  - secretar 
- Turcan Raluca - secretar  
- Andea Petru   
- Anuşca Roxana-Florentina   
- Ardeleanu Sanda-Maria   
- Berci Vasile   
- Cherecheş Florica     
- Deaconu Mihai   
- Dobrinescu Traian     
- Dumitru Ovidiu-Ioan   
- Eparu Ion  
- Enache Marian 
- Giurescu Dinu 
- Grecea Maria 
- Gust Băloşin Florentin    
- Kereskényi Gábor   
- Oros Nechita-Adrian   
- Mihăilă Ioan  
- Petrache Adrian-Alin   
- Rădulescu Romeo  
- Resmeriţă Cornel-Cristian     
- Stanciu Anghel     
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- Szabó Ödön   
- Iacoban Sorin Avram   
- Vasilică Radu Costin   
- Zlati Radu. 
 
 
În zilele de miercuri, 23 octombrie 2013 şi joi, 24 octombrie 2013, lucrările 

Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative 
aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Angel TÎLVĂR 
 
 

 
 


