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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 28 și 30  aprilie 2015 

 
Şedinţele Comisiei din zilele 28 și 30 aprilie 2015 au avut următoarea ordine de zi: 

 
Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae 

Diaconu, președintele Comisiei.  
Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  

Marți, 28 aprilie 2015 
1. Propunere legislativă privind instituirea TITLURILOR NAŢIONALE. Plx. 

409/2014. Raport comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 
Termen: 23 septembrie 2014.  

2. Propunere legislativă privind acordarea de periuţe de dinţi preşcolarilor şi elevilor 
din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat. Plx. 324/2015. Raport comun cu 
Comisia pentru sănătate și familie. Termen: 16 aprilie 2014.  

3. Proiect de Lege privind medicina şcolară. PLx. 347/2015. Raport comun cu 
Comisia pentru Comisia pentru sănătate și familie. Termen: 23 aprilie 2015.  

4. Propunere legislativă privind siguranţa în unităţile de învățământ. Plx. 258/2015. 
Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Termen: 
2 aprilie 2015.  

5. Proiect de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic 
din învăţământului de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011. PLx. 320/2015. 
Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. Termen: 16 aprilie 2014.  

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.56/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare. PLx. 321/2015. Raport comun 
cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Termen: 16 aprilie 2014.  

ȘEDINȚĂ COMUNĂ CU 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

7. 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.  

 
Joi, 30 aprilie 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.  

Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind instituirea TITLURILOR 

NAŢIONALE. Plx. 409/2014. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal privind 

oferirea, anual, a distincției de tipul Titluri Naționale celor mai valoroși reprezentanți la 
nivel național în domenii de activitate precum cultura, știința, sportul și mass-media. 
Totodată, se dorește înființarea unor subcomisii speciale în cadrul Președinției României, 
Guvernului, ministerelor de resort, care să aibă ca atribuții strângerea nominalizărilor 
personalităților cărora să le fie acordate Titlurile Naționale și transmiterea acestora Comisiei 
Tehnice Naționale, Comisie condusă de președintele Academiei Române.  

Domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii, a precizat că 
Guvernul nu susține adoptarea deoarece prin Legea nr.29/2000, sistemul național de 
acordare a titlurilor este foarte coerent și aplicabil și acest act normativ acoperă și 
prevederile prezentei inițiative, pe de o parte, iar pe de altă parte, aceasta ar fi total 
discriminatorie, acordând o serie de facilități fiscale unor categorii de persoane și anume 
scutiri de impozit pe salariu. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus respingerea inițiativei 
legislative și a arătat că aceasta introduce un paralelism legislativ. 

Supusă votului, propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi, din 
următoarele considerente:  

- în prezent sunt în vigoare o serie de acte normative cu obiect similar de 
reglementare, potrivit cărora sunt acordate decorații, medalii, ordine, indemnizații de merit 
pentru realizări deosebite personalităților de prestigiu în domeniul științei, culturii și 
sportului. Astfel, Legea nr. 29/2000, republicată, are ca obiect de reglementare acordarea de 
decorații pe domenii de activitate. Pentru sistematizarea legislației și evitarea paralelismului 
legislativ, prevederile prezentei inițiative legislative ar fi trebuit incluse în această lege; 

- o serie de reglementări cuprinse în inițiativa legislativă preiau parțial sau integral 
reglementări prevăzute în alte acte normative;  

- prin această inițiativă se creează o discriminare între persoanele care beneficiază de 
decorația Titluri Naționale față de cele decorate în sistemul național, în sensul că prima 
categorie este scutită de la plata unor impozite, în timp ce a doua categorie de persoane 
beneficiază doar de o parcelă de teren oferită gratuit pentru înmormântare. Tot 
discriminatorie este și scutirea de la plata impozitului pe salariu, în raport cu persoanele care 
au alte categorii de venituri, de altă natură decât salariale, cum ar fi liberii profesioniști care 
primesc indemnizații;  
 - textul inițiativei legislative nu respectă normele de tehnică legislativă, conținând 
precizări neclare și ambigue, concepte insuficient conturate astfel încât să se poată 
determina cu exactitate ce anume se dorește a se reglementa; 

- unele texte din propunerea legislativă nu sunt corelate cu textele constituționale și 
legile organice de organizare și funcționare ce stabilesc atribuții pentru Președintele 
României, Guvernul României; 
 - 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 
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privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea 
fişei financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată. Totodată, conform 
prevederilor art. 7 din Legea responsabilității fiscale nr. 69/2010 și a prevederilor art. 33 din 
Legea nr. 24/2000, republicată, este necesară realizarea unui studiu de impact.  

 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind acordarea de 

periuţe de dinţi preşcolarilor şi elevilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat. 
Plx. 324/2015.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea gratuită de produse de 
igienă orală preșcolarilor și elevilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, 
deoarece este necesară introducerea unui program de susținere a sănătății dentare, având în 
vedere datele privind sănătatea dentară determinate de indicatori precum consumul de 
periuțe și paste de dinți. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că Guvernul și 
ministerul  nu susțin inițiativa legislativă deoarece are implicații financiare care duc la 
majorarea cheltuielilor bugetare. 

Domnul deputat Radu Zlati a susținut aprobarea inițiativei legislative și a fost de 
părere că argumentul că nu sunt bani este prea des invocat.  

Domnul deputat Petru Andea a propus respingerea inițiativei legislative și a arătat că, 
printre alte inconveniente, nu este prevăzut modul cum se implementează acest program.  

Domnul deputat Szabo Odon a fost de părere că acordarea unei periuțe de dinți 
preșcolarilor și elevilor nu trebuie să se reglementeze prin lege, ca urmare a susținut 
respingerea. 

Domnul vicepreședinte Alexandru Ștefan Băișanu a propus retrimiterea la inițiator 
pentru îmbunătățirea textului și rediscutarea acestuia, coroborat cu educația sanitară. 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a supus votului propunerea de adoptare, 
care nu a fost aprobată, întrunind 3 voturi pentru, 14 voturi împotrivă și 2 abțineri. În 
continuare, Comisia a hotărât, cu 13 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 2 abțineri, 
respingerea inițiativei legislative, din următoarele considerente:  

- din textul inițiativei lipsesc o serie de aspecte importante ce trebuie reglementate 
precum: cine se va ocupa de achiziția produselor, care este metoda de repartizare a 
produselor către beneficiari, cum se măsoară eficacitatea măsurilor impuse prin acest act 
normativ etc.; 

- 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. Totodată, potrivit 
prevederilor art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010 şi ale art. 33 din Legea nr. 
24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuia efectuat şi un studiu 
de impact. 

 
A urmat dezbaterea proiectului de Lege privind medicina şcolară. PLx. 347/2015.  
Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a precizat că Guvernul nu susține și 

a arătat că o serie de atribuții din propunerea legislativă se regăsesc în Metodologia de 
examinare a stării de sănătate a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ de stat sau 
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particulare, aprobată prin ordin al ministrul educației și cercetării științifice și al ministrului 
sănătății. Propunerea legislativă nu acoperă întreaga problematică a organizării și 
funcționării cabinetelor de medicină școlară. Cabinetele medicale din unitățile de 
învățământ sunt susținute de consiliile locale.  

Domnul deputat Szabo Odon a susținut aprobarea și a arătat că sunt unele lacune care 
ulterior trebuie îmbunătățite. Este necesar un cadru legislativ unitar pentru buna organizare a 
cabinetelor medicale în școli.  

Doamna deputat Florica Cherecheș a susținut aprobarea proiectului de lege și a 
subliniat importanța cabinetelor medicale care nu au numai activitate de prevenție ci și de 
urgență, asigurând și partea de stomatologie pentru elevi. A subliniat că nu sunt alocați bani 
suficienți consiliilor locale pentru acest domeniu.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât constituirea unei subcomisii care să se 
întâlnească cu reprezentanți ai Comisiei pentru sănătate, Ministerului Sănătății și ai elevilor, 
urmând să se dezbată în comisie preraportul întocmit.  Subcomisia de lucru a fost 
constituită din următorii deputați: Kereskeny Gabor, Victor Cristea, Alexandru Ștefan 
Băișanu. Termenul pentru dezbatere în ședință comună cu Comisia pentru sănătate a fost 
stabilit pentru data de 19 mai 2015. Cu unanimitate de voturi, Comisia a aprobat subcomisia 
de lucru și calendarul desfășurării lucrărilor.  

La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputați: Raluca Turcan, Victor Cristea, 
Sorin Avram Iacoban, Petru Andea, Alexandru Ștefan Băișanu, Szabo Odon. 

  
În continuare a fost luată în dezbatere propunere legislativă privind siguranţa în 

unităţile de învățământ. Plx. 258/2015.  
Doamna deputat Maria Grecea, în calitate de inițiator, a precizat că propunerea 

legislativă stabilește cadrul legal privind siguranța în unitățile de învățământ, fiind propusă 
spre abrogare actuala reglementare reprezentată de Legea nr.35/2007 privind creșterea 
siguranței în unitățile de învățământ, ale cărei dispoziții sunt preluate în mare parte. Se 
impune elaborarea unui nou plan național de acțiune, prin care autoritățile locale, poliția și 
jandarmeria să colaboreze pentru combaterea fenomenului infracțional în jurul unităților de 
învățământ și minimalizarea efectelor delicvenței juvenile. Doamna deputat a informat că a 
primit amendamentele depuse de asociațiile de elevi, pe care și le însușește și le va prezenta 
la dezbaterea pe articole. A susținut adoptarea propunerii legislative și se declară deschisă 
pentru amendarea și îmbunătățirea acesteia.  

Doamna Irina Alexe, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, a subliniat că au fost aprobate de Guvern măsurile luate la nivel central, județean și 
local, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în acest domeniu. A arătat 
că are mai multe observații tehnice și că nu a primit amendamentele despre care a vorbit 
doamna deputat Maria Grecea. Totodată, a precizat că pe textul actual ministerul nu susține 
adoptarea. 

Doamna deputat Sanda Maria Ardeleanu a considerat oportună inițiativa legislativă și 
a susținut adoptarea ei. 

Domnul Constantin Alexandru Manda, reprezentantul Asociației elevilor din 
Constanța, mandatat de patru asociații de elevi din țară, a arătat importanța propunerii 
legislative. Se dorește ca aceasta să fie cât mai transparentă, iar rezultatul final să fie în 
acord cu nevoile elevilor, beneficiarii primari ai actului de educație. Au transmis 
amendamente cu propuneri din partea asociațiilor de elevi. 

Doamna deputat Raluca Turcan a subliniat importanța propunerii legislative și a 
arătat că nu există o cultură a combaterii și prevenirii violenței în școală. A propus 
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constituirea unei subcomisii de lucru care, împreună cu reprezentanții ministerelor, să 
analizeze și amendamentele depuse și să prezinte un preraport Comisiei.  

Domnul deputat Szabo Odon a fost de părere că se pleacă de la o logică greșită, 
școala nu trebuie să devină o fortăreață, să nu se pătrundă din exterior, să se aibă în vedere 
că și în interiorul școlii există violență. Siguranța în școli să fie bine definită și să se țină 
cont de faptul că pericolul este și intern și extern. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus respingerea și a arătat că 
există pârghii la Ministerul Educației și Cercetării Științifice pentru asigurarea siguranței în 
școli. 

Domnul deputat Anghel Stanciu nu a fost de acord cu respingerea propunerii 
legislative și a arătat că Legea nr.35/2007 este perfectibilă. A susținut formarea subcomisiei 
de lucru și dezbaterea preraportului în  comisie. 

Domnul deputat Petru Andea a precizat că Legea nr.35/2007 ar trebui amendată și nu 
abrogată cum se prevede propunerea legislativă. A fost de părere că ar trebui respinsă 
propunerea legislativă și amendată Legea nr.35/2007. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că ministerul nu susține 
adoptarea, considerând că Legea nr.35/2007 este acoperitoare. 

În urma dezbaterilor, cu 9 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 2 abțineri, a fost 
aprobată constituirea subcomisiei de lucru și termenul pentru preraport de trei săptămâni. 
Subcomisia este formată din următorii deputați: Maria Grecea, Petru Andea, Szabo 
Odon.  

La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputați: Alexandru Ștefan Băișanu, 
Ovidiu-Ioan Dumitru, Radu Zlati, Ion Eparu. 

 
A urmat proiectul de Lege privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului 

didactic din învăţământului de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011. PLx. 
320/2015. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a transmis rugămintea inițiatorului de 
amânare a dezbaterii pentru amendarea proiectului de lege. Propunerea de amânare a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. Termenul stabilit este de trei săptămâni.  

 
În continuare a fost luat în dezbatere proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Militare. PLx. 321/2015.  

Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea pentru ca dezbaterea să se 
desfășoare în ședință comună împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională și în prezența tuturor factorilor interesați. 

Domnul deputat Petru Andea a subliniat faptul că trebuie eliminate unele contradicții 
semnalate de Consiliul Legislativ și de Guvern din textul proiectului de lege și de aceea este 
necesară o dezbatere atentă. 

Doamna Irina Alexe, secretar general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne, a 
susținut textul adoptat de Senat și a precizat că, în urmă cu o săptămână, Comisia pentru 
apărare a adoptat un raport preliminar. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus adoptarea în forma prezentată 
de Senat.  

Domnul colonel Radi Eduard, din cadrul Ministerului Apărării Naționale, a prezentat 
conceptul de securitate națională și organizarea și funcționarea Academiei de Științe 
Militare. 
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În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
dezbaterii și invitarea tuturor factorilor interesați.  

 
ȘEDINȚĂ COMUNĂ CU 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de 

Ştiinţe Juridice din România. PL-x 186/2015. 
Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Bogdan Ciucă, 

președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care a precizat că dezbaterile 
generale au avut loc într-o ședință comună anterioară și în consecință se trece la dezbaterea 
pe articole.  

În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, comisiile reunite au adoptat articolele 
cu amendamentele care se regăsesc în raportul comun. Supus votului de ansamblu, proiectul 
de lege a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat. 
De la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice  
- Ispas Elena – șef serviciu 
- Ionescu Cătălin - consilier 
De la Ministerul Finanțelor Publice 
- Antoaneta Neagoe Marusec – șef serviciu 
- Stăncioiu Gabriela - consilier 
De la Ministerul Culturii 
- Alexandru Oprean – secretar de stat 
- Frimu Corneliu – consilier 
De la Ministerul Afacerilor Interne 
- Irina Alexe – secretar general adjunct 
De la Ministerul Apărării Naționale 
- Colonel Radu Eduard 
De la Asociația Elevilor din Constanța 
- Manda Constantin Alexandru (Plx 258/2015). 

 
 

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, Cherecheş Florica, Deaconu 
Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, Enache Marian, Eparu Ion, Grecea Maria, Kereskényi Gábor, 
Marin Laura, Pană Doina Adriana, Rădulescu Romeo, Resmeriță Cornel Cristian, Stanciu 
Anghel, Szabó Ödön, Vasilică Radu Costin, Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anușca Roxana Florentina, 
Berci Vasile, Gust Băloșin Florentin, Oros Nechita Adrian. 

 
În ziua de joi, 30 aprilie 2015, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   
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La şedinţa Comisiei de joi, 23 aprilie 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 
 
 
 


