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PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 04, 05 și 06 octombrie 2016
Marți, 04 octombrie 2016
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 19 deputați din totalul de 24 membri ai
Comisiei, fiind absenți 4 deputați, după cum urmează:
- Anușca Roxana-Florentina - Grupul Parlamentar al PNL
- Ardeleanu Sanda-Maria - Grupul Parlamentar al PNL
- Grecea Maria - Grupul Parlamentar al PNL
- Oros Nechita-Adrian - Gruul Parlamentar al PNL
- Vreme Valerian - Grupul Parlamentar al UNPR.
La lucrările Comisiei au participat ca invitați:
De la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
- Mircea Dumitru - ministru
- Laurențiu Dănuț Vlad - secretar de stat
- Mihai Păunică - director
- Mirabela Asmarandei - consilier
- Sorin Costreie - consilier
De la Ministerul Muncii - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție
- Ramona Minea Niculescu - consilier juridic
De la Ministerul Sănătății
- Corina Pop – secretar de stat/
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
Marți, 04 octombrie 2016
I. AVIZE
1. Proiect de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru copiii
României". PLx. 294/2016. Aviz. Termen: 01 septembrie 2016.
2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. PLx.325/2016. Aviz.
Termen: 21 septembrie 2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.

3. Proiect de Lege privind venitul minim de incluziune. Plx. 368/2016. Procedură de
urgență. Aviz. Termen: 29 septembrie 2016. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră
decizională.
4. Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional
de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în
domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru
realizarea obiectivului "Aeroport internațional Braşov-Ghimbav" şi pentru abrogarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren
din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al
Judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea
obiectivului "Aeroport International Braşov-Ghimbav". PLx. 373/2016. Aviz.
5. Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi
Civilizaţia Levantului. Plx. 375/2016. Aviz.
6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.256/2015 privind
exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Dieteticienilor din România. Plx. 378/2016. Aviz.
II. DIVERSE
Miercuri, 05 octombrie 2016 și joi, 06 octombrie 2016
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Adrian Nicolae Diaconu, președintele
Comisiei.
La începutul ședinței Comisiei s-a desfășurat o dezbatere privind situația
învățământului românesc și măsurile pe care conducerea ministerului dorește să le
promoveze în perioada următoare, la care a participat ca invitat domnul prof. univ. dr.
Mircea Dumitru, Ministrul Educaţiei Naționale și Cercetării Ştiinţifice.
Membrii Comisiei au adresat întrebări referitoare la: concursul și metodologia pentru
obținerea postului de director și, respectiv, director adjunct în învățământul preuniversitar;
bugetul pe anul 2017; depolitizarea învățământului; participarea demnitarilor și a membrilor
partidelor politice ca membri în comisiile de specialitate organizate la nivelul ministerului –
spre exemplu CNADTCU. De ce descalifică calitatea de demnitar un cadru didactic și nu se
ține cont de experiența și profesionalismul acestuia; evaluarea și ierarhizarea universităților
și a școlilor doctorale; accesul elevilor în curtea școlii după orele de curs, pentru
desfășurarea de activități sportive; legislația privind asociațiile sportive școlare; creșterea
numărului de secretari de stat în cadrul ministerului și oportunitatea acestei noi structuri;
stadiul ordonanțelor de guvern privind decontarea integrală a cheltuielilor privind naveta
elevilor și a celei privind alimentația diversificată în școală; manualele școlare; învățământul
profesional și proiectul adoptat în urma dezbaterii publice din primăvara 2016 pe această
temă; finanțarea per student în învățământul superior.
Cu privire la metodologia pentru organizarea concursurilor pentru directori membrii
Comisiei au precizat următoarele: lista candidaților înscriși nu este publică așa cum ar fi
normal; condițiile ce trebuie îndeplinite fac imposibilă înscrierea multor cadre didactice;
pentru a nu crea confuzii și a da loc la interpretări ar trebui să fie prevăzută nota 7 și nu 35
de puncte; bibliografia și tematica pentru examen nu cuprind nimic din legislația din
domeniul educației, ci doar trei cărți de management.
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Domnul ministru Mircea Dumitru a precizat următoarele: nu s-au organizat
concursuri pentru alegerea conducerii unităților din învățământul preuniversitar din anul
2008, iar mandatul s-a terminat în anul 2012. Ulterior, s-au făcut delegări și numiri la
nivelul inspectoratelor școlare și al autorităților locale. Prin concurs se va oferi legitimitatea
necesară directorilor, indiferent dacă sunt sau nu membrii ai unui partid politic. Concursul
trebuia organizat în primăvara 2016. La concurs s-au înscris 8870 candidați pe aproximativ
9100 posturi. Acesta este un semn că la nivelul cadrelor didactice s-a pierdut încrederea în
concursuri și în conducerea unităților de învățământ. De aceea, este absolut necesar să fie
organizate concursuri din 4 în 4 ani, precum în învățământul superior. Metodologia și
regulamentele utilizate în acest proces de examinare sunt cele agreate de administrațiile
locale și sindicate în urma dezbaterii publice realizate. În acest sens, există toate
documentele la minister.
În ceea ce privește, evaluarea școlilor doctorale, domnul ministru Dumitru a precizat
că aceasta se va realiza tot de ARACIS împreună cu o agenție internațională, aceasta nefiind
încă selecționată, pe baza unei metodologii la care se lucrează în acest moment și care va fi
finalizată în aproximativ două luni. Se dorește evaluarea tuturor școlilor doctorale, începând
cu 4-5 universități, printre care și Universitatea București, la care au existat probleme de
etică academică.
Referitor la bugetul pe anul 2017, se dorește o mai bună finanțare și este imperios
necesară. La cea de-a doua rectificare din acest an se va realizare o corecție pozitivă a
bugetului cercetării, încercând a se atinge ținta de 0,37% propusă. Ministerul nu a realizat
nici un proiect de buget pentru anul 2017.
Ordonanța privind decontarea navetei elevilor a fost transmisă de ministerul educației
către Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor la începutul lunii
septembrie.
Pentru finanțarea universităților se dorește o finanțare multianuală, pe cicluri de
învățământ, nu per capita. Finanțarea anuală a dus la scăderea calității și creșterea cantității.
Cu privire la incompatibilități, domnul ministru Mircea Dumitru a menționat faptul
că în nici o universitate din lume nu există un conducător de instituție de învățământ care să
fie în același timp și demnitar. Domnia sa nu consideră ca se pot face cele două lucruri în
același timp pentru că nu poți fi în două locuri în același timp. Același principiu trebuie
respectat și în învățământul preuniversitar.
Fără a avea pretenția de a fi răspuns la toate întrebările și problemele ridicate,
Comisia apreciază ca fiind de bun augur întâlnirea și relansarea dialogului interinstituțional.
Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a subliniat faptul că, în Comisia pentru
învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților, Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice va avea întotdeauna un partener onest și de bună-credință.
În continuare, lucrările ședinței au continuat cu proiectele de lege înscrise pe ordinea
de zi. Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a constat lipsa de cvorum și în
consecință a suspendat lucrările ședinței.
În zilele de miercuri, 05 octombrie și joi 06 octombrie 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
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