
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
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Nr. 4C-9/291 
 

SINTEZA 
asupra şedinţelor Comisiei din zilele 12, 13 şi 14 noiembrie 2013 

 
Şedinţele Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 noiembrie 2013 au avut următoarea 

ordine de zi: 
Marţi, 12 noiembrie 2013 

RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind practica 

elevilor şi studenţilor nr.258/2007. Plx. 366/2013. Raport. Termen: 8 noiembrie 2013.  
2. Propunere legislativă privind instituirea unor facilităţi pentru studenţii şi 

masteranzii de administraţie publică, ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene 
sub forma unor strategii de practică retribuite. Plx. 367/2013. Raport. Termen: 8 
noiembrie 2013.  

3. Propunere legislativă privind instituirea educaţiei la domiciliu. Plx. 369/2013. 
Raport. Termen: 8 noiembrie 2013. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 76 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 379/2013. Raport. Termen: 15 noiembrie 2013.  

5. Propunere legislativă privind completarea art.142 alin.(6) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Plx. 380/2013. Raport. Termen: 15 noiembrie 2013.  

AVIZE 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2013 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. PLx. 415/2013. Aviz comun cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. Termen: 12 noiembrie 2013. Iniţiator: 
Guvern. Camera Deputaţilor + Senatul– Cameră decizională.    

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2013 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. PLx. 442/2013. Aviz comun cu 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. Termen: 19 noiembrie 
2013. Iniţiator: Guvern. Camera Deputaţilor + Senatul– Cameră decizională.    

8. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2013 
privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" - Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila. PLx. 
425/2013. Aviz. Termen: 12 noiembrie 2013. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 
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9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 1 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, modificat şi completat. 
Plx. 441/2013. Aviz. Termen: 15 noiembrie 2013.  

10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Plx. 433/2013. Aviz. Termen: 15 
noiembrie 2013.  

11. Propunere legislativă privind acordarea către preşcolarii şi elevii din 
învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat, a unui supliment alimentar 
sub formă de pachete alimentare sau o masă caldă. Plx. 438/2013. Aviz. Termen: 15 
noiembrie 2013.  

 
Miercuri, 13 noiembrie 2013 şi  joi, 14 noiembrie  2013 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

Marţi, 12 noiembrie 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.  
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii privind practica elevilor şi studenţilor nr.258/2007. Plx. 366/2013. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.258/2007 

privind practica elevilor şi studenţilor, cu un capitol nou, în sensul recunoaşterii stagiilor de 
practică efectuate pe parcursul anilor universitari drept vechime în specialitate.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri, respingerea 
propunerii legislative având în vedere faptul că o activitate de instruire practică efectuată pe 
parcursul anilor de  studii nu poate constitui vechime în specialitate, fiind realizată înainte 
de absolvirea ciclului respectiv de studii, tocmai în vederea obţinerii experienţei, a unei 
calificări specifice şi a unei diplome.  

 
A urmat propunerea legislativă privind instituirea unor facilităţi pentru studenţii şi 

masteranzii de administraţie publică, ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene 
sub forma unor strategii de practică retribuite. Plx. 367/2013. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea unor facilităţi, sub 
forma unor stagii de practică retribuite în cadrul unor instituţii publice, pentru sprijinirea 
studenţilor şi masteranzilor de administraţie publică, ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi 
studii europene. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
  - instituirea unor facilităţi sub forma unor stagii de practică retribuite doar pentru 
studenţii şi masteranzili de la specializările administraţie publică, ştiinţe politice, relaţii 
internaţionale şi studii europene constituie o discriminare faţă de celelalte categorii de 
studenţi şi masteranzi de la alte specializări; 
 - deşi măsurile propuse prin acest proiect au influenţe asupra bugetului de stat, nu 
sunt prezentate sursele de finanţare pentru acestea; 

 2



 - din punct de vedere al tehnicii legislative, ipotezele juridice reglementate sunt 
prezentate lacunar şi ambiguu, unele chiar eliptice, redactarea lor fiind realizată într-un 
limbaj nespecific stilului normativ.  
   

S-a continuat cu propunerea legislativă privind instituirea educaţiei la domiciliu. Plx. 
369/2013.  

Deşi în şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de 11 noiembrie 2013 
iniţiatorii au retras propunerea legislativă, Comisia a luat în dezbatere propunerea 
legislativă.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 
abţinere, respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
  - având în vedere că prin această iniţiativă legislativă se doreşte ca educaţia la 
domiciliu să reprezinte o nouă formă de învăţământ preuniversitar, ca parte a sistemului 
naţional de învăţământ, materie reglementată prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, lege 
cadru, modificările şi completările trebuie făcute la acest act normativ, nu ca un demers 
legislativ separat; 
 - prevederile prezentei iniţiative legislative nu sunt corelate cu formele de 
învăţământ consacrate de legea cadru în materie;  
 - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
cuprinde prevederi care să reglementeze cadrul general în vederea realizării şcolarizării la 
domiciliu sau în cadrul unităţilor sanitare în care sunt internaţi pentru copiii şi elevii care 
din motive medicale sau din cauza unor dizabilităţi nu se pot deplasa la unităţile şcolare.  
 - deşi măsurile propuse prin acest proiect au influenţe asupra bugetului de stat, nu 
sunt prezentate sursele de finanţare pentru acestea. 
 

Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
articolului 76 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 379/2013.   

Domnul deputat Ioan Cupşa, în calitate de iniţiator, a prezentat propunerea 
legislativă,  care are ca obiect de reglementare modificarea art. 76 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul modificării 
prevederilor referitoare la admiterea elevilor în învăţământul liceal sau şcoala profesională 
în baza Concursului Naţional de Admitere, stabilit conform unei metodologii elaborate de 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menţionat că ministerul nu 
susţine aprobarea propunerii legislative şi a arătat că a fost emis Ordinul ministrului 
nr.570/6.09.2013 prin care s-a modificat înscrierea în clasa a IX-a. 

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, amânarea cu o 
săptămână, pentru o analiză a tuturor actelor normative din acest domeniu. La dezbateri au 
luat cuvântul următorii deputaţi: Angel Tîlvăr, Radu Zlati, Traian Dobrinescu, Ion Eparu, 
Anghel Stanciu, Marian Enache, Alexandru Băişanu, Szabo Odon. 

 
A urmat propunerea legislativă privind completarea art.142 alin.(6) din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 380/2013.   
Domnul deputat Szabo, iniţiator, a susţinut aprobarea şi a prezentat propunerea 

legislativă, care are ca obiect de reglementare modificarea alin. (6) al art. 142 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca, în 
cazul în care o persoană doreşte să urmeze un nou program de licenţă, deşi a beneficiat de 
finanţare de la buget pentru un program de licenţă, un program de master şi un program de 
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doctorat, să poată realiza acest lucru pentru programele din cadrul facultăţilor ce nu dispun 
de locuri cu taxă.   

Domnul Alexandru Şonea, consilier în Ministerul Educaţiei Naţionale, a afirmat că 
ministerul nu susţine aprobare propunerii legislative. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 11 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă, adoptarea 
propunerii legislative cu amendamentele admise din Anexă.  

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

Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. PLx. 415/2013.  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu 15 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, a hotărât să 
emită aviz favorabil asupra propunerii legislative menţionate. 

 
A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. PLx. 442/2013. 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu 15 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, a hotărât să 

emită aviz favorabil asupra propunerii legislative menţionate. 
 
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului 
şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" - 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean 
Brăila. PLx. 425/2013 

În urma dezbaterilor, comisia, cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 6 abţineri, a 
hotărât să emită aviz negativ asupra proiectului de lege menţionat. 

 
A urmat propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 1 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, modificat şi completat. 
Plx. 441/2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri, a 
hotărât să emită aviz negativ asupra propunerii legislative menţionate. 

 
S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Plx. 433/2013. 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să 

emită aviz negativ asupra propunerii legislative menţionate. 
 
A urmat propunerea legislativă privind acordarea către preşcolarii şi elevii din 

învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat, a unui supliment alimentar 
sub formă de pachete alimentare sau o masă caldă. Plx. 438/2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu 13 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă, a hotărât să 
emită aviz negativ asupra propunerii legislative menţionate. 

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

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
- Ioan Groza – consilier 
- Alexandru Şonea – consilier 
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De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
- acad. Mihai Nicolescu – vicepreşedinte 
- Ioan Jelev – secretar general 
Iniţiatori 
- deputat Ioan Cupşa (Plx 379/2013). 
 
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 
- Enache Marian 
- Eparu Ion 
- Giurescu Dinu 
- Grecea Maria 
- Gust Băloşin Florentin 
- Iacoban Sorin Avram   
- Kereskényi Gábor   
- Oros Nechita-Adrian   
- Mihăilă Ioan  
- Petrache Adrian-Alin   
- Rădulescu Romeo  
- Resmeriţă Cornel-Cristian     
- Stanciu Anghel     
- Szabó Ödön   
- Vasilică Radu Costin   
- Zlati Radu. 
 
 
În zilele de miercuri, 13 noiembrie 2013 şi joi, 14 noiembrie 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 
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