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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 10 iunie 2014 
Nr. 4c-9/135 
 

SINTEZA 
asupra şedinţelor Comisiei din zilele de 03, 04 şi 05 iunie 2014 

 
Şedinţele Comisiei din zilele de 03, 04 şi 05 iunie 2014 au avut următoarea 

ordine de zi: 
Marți, 03 iunie2014 

RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3), din 

Legea Educației Naționale nr.1/2011. Plx. 222/2014. Raport. Termen: 05 iunie 
2014.  

2. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite şcolare. Plx. 
26/2014. Raport. Termen: 04 martie 2014.  

3. Propunere legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare. PLx. 
138/2014. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 17 
aprilie 2014.  
 

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 
articolului 356, alineatul (3), din Legea Educației Naționale nr.1/2011. Plx. 222/2014.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (3) al art. 
356 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul creării posibilității tuturor contribuabililor, nu doar a părinților 
copilului, cum este în prezent, de a direcționa un procent de până la 2% din valoarea 
impozitului anual pe toate sursele de venit în contul de depozit pentru educație 
permanentă, deschis pe numele copiilor la Trezoreria Statului. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly nu a susținut aprobarea propunerii 
legislative și a arătat că problemele sunt reglementate de Codul fiscal.  

Domnul președinte Angel Tîlvăr  a propus respingerea, propunerea care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi, din următoarele motive: 
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- prin posibilitatea redirecționării de către toți contribuabilii  a unui procent de 
2% din valoarea impozitului anual pe toate sursele de venit în contul de depozit pentru 
educație permanentă, și nu doar din impozitul pe veniturile din salarii, așa cum 
prevede Codul fiscal, se vizează, de fapt, modificarea regimului juridic al impozitelor 
reglementate de Codul fiscal; 

- propunerea legislativă are implicații asupra bugetului de stat și, deși este 
obligatorie solicitarea unei informări din partea Guvernului, această fișă nu există. 
Totodată, nu sunt prevăzute sursele de finanțare care să acopere sumele rezultate prin 
micșorarea veniturilor bugetare.   

 
A urmat propunerea legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite şcolare. 

Plx. 26/2014.  
Domnul deputat Szabo Odon a propus amânarea dezbaterilor cu două 

săptămâni până la finalizarea discuțiilor cu reprezentanții Ministerului de Finanțe. 
Supusă votului, propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de 

voturi. 
 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind 

organizațiile cooperatiste școlare. PLx. 138/2014. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 

privind înființarea, organizarea și funcționarea societăților cooperatiste școlare, 
precum și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a subliniat că Legea Educației Naționale 
permite organizarea de consorții școlare care sunt acoperitoare și pentru organizațiile 
cooperatiste școlare, în consecință nu susține aprobarea propunerii legislative. 

Domnul vicepreședinte Dragoș Zisopol a propus respingerea propunerii 
legislative, propunere care a fost aprobată cu 14 voturi pentru și 2 abțineri, din 
următoarele motive: 

- nu toate unitățile școlare din învățământul preșcolar au personalitate juridică, 
motiv pentru care nu pot deveni membri cooperatori; 
 - nu sunt stabilite condițiile în care părinții pot deveni membrii cooperatori sau 
numărul minim de membrii cooperatori ai unei societăți cooperatiste; 
 - prevederile propunerii legislative nu sunt corelate cu legislația în materie în 
vigoare; 
 -  măsurile propuse aduc atingere obiectivului principal al școlii, anume acela 
de a învăța; 
  - instituțiile de învățământ superior pot înființa astfel de societăți în baza 
autonomiei școlare. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educației Naționale 

- Andrei Kiraly - secretar de stat 
 De la Ministerul Finanțelor Publice  

- Gheorghița Toma - șef serviciu 
- Gica Marenca -  consilier. 
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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 
- Ardeleanu Sanda-Maria 
- Andea Petru   
- Anuşca Roxana-Florentina   
- Berci Vasile   
- Cherecheş Florica     
- Deaconu Mihai   
- Dumitru Ovidiu-Ioan  
- Enache Marian 
- Eparu Ion  
- Grecea Maria 
- Gust Băloşin Florentin 
- Iacoban Sorin Avram   
- Kereskényi Gábor   
- Oros Nechita-Adrian   
- Petrache Adrian-Alin   
- Rădulescu Romeo  
- Resmeriţă Cornel-Cristian    
- Stanciu Anghel     
- Szabó Ödön 
- Vasilică Radu Costin   
- Zlati Radu. 
 
În zilele de miercuri, 04 iunie 2014 şi joi, 05 iunie 2014, lucrările Comisiei au 

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

La şedinţa Comisiei de miercuri, 04 iunie 2014 au fost prezenţi următorii 
deputaţi: Tîlvăr Angel  - preşedinte, Băişanu Ştefan-Alexandru - vicepreşedinte, 
Zisopol Dragoş Gabriel - vicepreşedinte,  Cristea Victor  - secretar, Turcan Raluca – 
secretar, Ardeleanu Sanda-Maria, Andea Petru, Anuşca Roxana-Florentina, Berci 
Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, Enache Marian, 
Eparu Ion, Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Iacoban Sorin Avram, Oros 
Nechita-Adrian, Petrache Adrian-Alin, Rădulescu Romeo, Resmeriţă Cornel-Cristian, 
Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin şi  Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputaţi Kereskényi Gábor şi  Szabó 
Ödön.   

 
La şedinţa Comisiei de joi, 05 iunie 2014 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Tîlvăr Angel  - preşedinte, Băişanu Ştefan-Alexandru - vicepreşedinte, Zisopol Dragoş 
Gabriel - vicepreşedinte,  Cristea Victor  - secretar, Turcan Raluca – secretar, 
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Ardeleanu Sanda-Maria, Andea Petru, Anuşca Roxana-Florentina, Berci Vasile, 
Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, Enache Marian, Eparu Ion, 
Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Iacoban Sorin Avram, Kereskényi Gábor, Oros 
Nechita-Adrian, Petrache Adrian-Alin, Rădulescu Romeo, Resmeriţă Cornel-Cristian, 
Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin şi  Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabó Ödön.   
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Angel TÎLVĂR 
 


