PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 25 septembrie 2013
Nr. 4C-9/212
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele 18 şi 19 septembrie 2013
Miercuri, 18 septembrie 2013
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 membri, fiind absent 1
deputat, după cum urmează:
- Dumitru Ovidiu -Ioan – neafiliat
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei Naţionale
- Andrei Kiraly – secretar de stat
- Tudor Prisăcaru – secretar de stat
- Ioan Groza – director general.
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
Miercuri, 18 septembrie 2013
Ora 14.00
I. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ
Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Uniunii
la programul de cercetare şi dezvoltare pentru autonomie activă asistată derulat în comun de mai
multe state membre. COM(2013)500. Termen: 27 septembrie 2013. Document legislativ.
Comisia este sesizată pentru examinarea subsidiarităţii.
II. AVIZ
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013
privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru
Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru
Energia Nucleară – RATEN. PLx. 274/2013. Aviz. Procedură de urgenţă. Termen: 13
septembrie 2013. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
III. RAPOARTE
2. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui
Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4
octombrie 2010. PLx. 256/2013. Raport. Termen: 12 septembrie 2013. Iniţiator: Guvern. C.D. –
Primă Cameră sesizată.
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3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Plx. 198/2013. Raport. Termen: 05
septembrie 2013.
4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale
nr.1/2011. Plx. 200/2013. Raport. Termen: 05 septembrie 2013.. C.D. – Primă Cameră
sesizată.
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale
nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. PLx. 232/2013. Raport comun cu Comisia
pentru sănătate şi familie. Termen: 16 septembrie 2013. Iniţiator: deputat PD-L Petru Movilă..
C.D. – Primă Cameră sesizată.
6. Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011. Plx. 199/2013. Raport.
Joi, 19 septembrie 2013
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Angel Tîlvăr, preşedintele Comisiei. Ordinea
de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
Dezbaterile au început punctul I - Comunicări Uniunea Europeană.
Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Uniunii
la programul de cercetare şi dezvoltare pentru autonomie activă asistată derulat în comun de mai
multe state membre. COM(2013)500. Termen: 27 septembrie 2013. Document legislativ.
Comisia este sesizată pentru examinarea subsidiarităţii.
Referitor la conţinutul Propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:
Obiectivul prezentei propuneri este adoptarea unei decizii cu scopul de a furniza mijloacele
juridice pentru participarea Uniunii Europene la programul comun pentru o autonomie activă
asistată derulat de mai multe state membre - Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Franţa, Ungaria,
Irlanda, Luxemburg, Ţările de Jos, Portugalia, România, Polonia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit şi
Elveţia. Programul de cercetare şi dezvoltare pentru autonomie activă asistată (programul AAA) ar

trebui să se bazeze pe realizările programului precedent şi să corecteze deficienţele acestuia prin
încurajarea unei mai mari participări la proiecte a utilizatorilor şi a unei puneri în aplicare a
programului mai flexibile.
Obiectivele generale ale programului AAA sunt:
- creşterea accesibilităţii produselor şi serviciilor bazate pe tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor (TIC) dedicate unei îmbătrâniri active şi în condiţii bune de sănătate pentru
ameliorarea calităţii vieţii persoanelor în vârstă şi a persoanelor care le îngrijesc şi pentru creşterea
sustenabilităţii sistemelor de îngrijire;
- menţinerea unei mase critice de cercetare aplicată, dezvoltare şi inovare transeuropeană de
produse şi servicii bazate pe TIC pentru o îmbătrânire frumoasă, în special prin implicarea IMMurilor şi utilizatorilor;
- stimularea investiţiilor private şi îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare industrială prin
instituirea unui cadru coerent pentru dezvoltarea unor soluţii şi abordări europene, inclusiv a unor
standarde minime comune care să respecte preferinţele sociale şi aspectele normative naţionale şi
regionale.
Îmbătrânirea populaţiei a fost identificată în Strategia Europa 2020 atât ca o provocare, cât
şi ca o şansă pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Îmbătrânirea populaţiei
este una dintre principalele provocări cu care se confruntă toate statele membre, iar utilizarea
sporită a noilor tehnologii ar putea contribui la controlul costurilor, la o creştere a bunăstării şi la
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promovarea unei participări active în societate a persoanelor în vârstă, precum şi la ameliorarea
competitivităţii economiei Uniunii.
Având în vedere că obiectivele generale ale noului program de creştere a accesibilităţii
produselor şi serviciilor bazate pe TIC dedicate unei îmbătrâniri active şi în condiţii bune de
sănătate pentru ameliorarea calităţii vieţii persoanelor, precum şi menţinerea unei mase critice de
cercetare aplicată, dezvoltare şi inovare transeuropeană de produse şi servicii bazate pe TIC, în
special prin implicarea IMM-urilor şi a utilizatorilor, România apreciază că acestea sunt în deplin
acord cu obiectivele fixate prin Strategia Europa 2020 şi iniţiativele emblematice conexe, şi vor
contribui în mod semnificativ la abordarea provocării demografice a timpurilor noastre.
Drept urmare, România doreşte să-şi aducă în continuare contribuţia la instituirea unui cadru
coerent pentru dezvoltarea unor soluţii şi abordări europene, inclusiv a unor standarde minime
comune în domeniu care să respecte preferinţele sociale şi aspectele normative naţionale şi
regionale.
Principiul subsidiarităţii se aplică, întrucât propunerea nu intră sub incidenţa competenţei
exclusive a Uniunii Europene. Obiectivele propunerii nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către
statele membre în mod individual, întrucât cunoştinţele şi competenţele specifice necesare pentru
cercetarea şi pentru dezvoltarea de produse şi servicii bazate pe TIC destinate celor vârstnici
depăşesc graniţele naţionale, neputând fi deci combinate doar la nivel naţional. Fără o abordare
coerentă la nivel european şi fără o masă critică, există un risc ridicat de suprapunere a eforturilor,
ceea ce ar atrage costuri sporite. Valoarea adăugată a UE este direct legată de următoarele
probleme: fragmentarea pieţei UE şi a eforturilor de cercetare, lipsa unei orientări axate pe
implementarea la nivel transeuropean şi lipsa unei viziuni comune privind piaţa pentru TIC şi o
îmbătrânire frumoasă.
Membrii Comisiei au considerat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, că sunt îndeplinite
condiţiile necesare pentru respectarea principiului subsidiarităţii, şi anume: domeniul vizat nu
ţine de competenţa exclusivă a Comunităţii; obiectivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate în
mod satisfăcător de statele membre; acţiunea poate fi îndeplinită mai bine, având în vedere
dimensiunile şi efectele sale, prin intervenţia Comunităţii.
A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013
privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru
Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru
Energia Nucleară – RATEN. PLx. 274/2013. Aviz.
Domnul secretar de stat Tudor Prisăcaru a precizat că Guvernul susţine avizarea favorabilă a
proiectului de lege.
În urma dezbaterii proiectul de lege, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât emiterea
unui aviz favorabil.
A urmat proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi
exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor şi al Ionilor în Europa, semnată la
Wiesbaden la 4 octombrie 2010. PLx. 256/2013.
Domnul secretar de stat Tudor Prisăcaru a precizat că Guvernul susţine aprobarea
proiectului de lege.
În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât adoptarea proiectului de
lege, în forma prezentată.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Plx. 198/2013.
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Domnul Ioan Groza, director general în Ministerul Educaţiei Naţionale, a menţionat că
ministerul nu susţine aprobarea propunerii legislative, deoarece intră în contradicţie cu prevederile
Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, care este acoperitoare.
Domnul deputat Petru Andea a propus respingerea propunerii legislative.
Domnul deputat Radu Zlati a susţinut propunerea de respingere.
Domnul deputat Anghel Stanciu a susţinut aprobarea propunerii legislative.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât respingerea propunerii legislative cu 12 voturi pentru
respingere, 4 voturi împotrivă şi 1 abţinere, din următoarele motive:
- prevederile iniţiativei legislative intră în contradicţie cu alte prevederi din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- norma propusă reprezintă o excepţie de la regula instituită prin Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce ar crea o discriminare între candidaţii
la funcţia de asistent universitar din învăţământul superior românesc.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale
nr.1/2011. Plx. 200/2013
Doamna deputat Ciofu Tamara-Dorina, iniţiator, a prezentat propunerea legislativă, care are
ca obiect de reglementare introducerea articolului 841 în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, prin care se vizează stabilirea tarifului practicat de operatorii
de transport autorizaţi să efectueze serviciul de transport public local de persoane pentru elevi.
Domnul Ioan Groza, director general în Ministerul Educaţiei Naţionale, a menţionat că
ministerul nu susţine aprobarea propunerii legislative.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât aprobarea, cu amendamente a propunerii legislative,
cu 17 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Szabo Odon Raluca Turcan, Petru Andea,
Anghel Stanciu, Dinu Giurescu, Traian Dobrinescu, Radu Zlati.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale
nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. PLx. 232/2013.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul integrării în
cuprinsul legii a reglementărilor specifice referitoare la organizarea şi finanţarea rezidenţiatului,
cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi
completările ulterioare.
Domnul Ioan Groza, director general în Ministerul Educaţiei Naţionale, a menţionat că
ministerul nu susţine aprobarea propunerii legislative.
Domnul deputat Radu Zlati a propus respingerea propunerii legislative.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 9 voturi pentru respingere, 5 voturi împotriva
respingerii şi 4 abţineri, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente:
- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conţine
norme ce reglementează cadrul general de desfăşurare a învăţământului superior medical, cu
precizări exprese referitoare la rezidenţiat, ca formă specifică de învăţământ postuniversitar.
Totodată, în cuprinsul legii se precizează că organizarea şi finanţarea rezidenţiatului se asigură prin
acte normative specifice;
- reglementarea practicării profesiei, treptele profesionale şi formarea specifică necesară
practicării profesiei trebuie să rămână de competenţa ministerului de resort.
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A urmat propunerea legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011. Plx. 199/2013.
Doamna deputat Raluca Turcan, în calitate de iniţiator, a prezentat propunerea legislativă şi
a susţinut aprobarea acesteia.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a menţionat că Legea educaţiei naţionale nu prevede
finanţare pentru programul „Şcoală după şcoală”, ministerul nu susţine aprobarea.
Domnul deputat Radu Zlati a arătat că bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale este foarte
mic şi nu poate suporta alte cheltuieli, în consecinţă nu susţine aprobarea propunerii legislative.
Domnul deputat Victor Cristea a propus respingerea propunerii legislative.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 7 voturi pentru respingere şi 11 voturi împotriva
respingerii, adoptarea propunerii legislative, în forma prezentată.
În ziua de joi, 19 septembrie 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

