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SINTEZA
asupra şedinţelor Comisiei din zilele 29, 30 şi 31 octombrie 2013
Şedinţele Comisiei din zilele de 29, 30 şi 31 octombrie 2013 au avut următoarea ordine
de zi:
Marţi, 29 octombrie 2013
AVIZE
1. Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri cu suprafaţa totală de 5050 mp,
aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti "- Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea
Bovinelor Arad, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi
Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România -S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara - Lugoj
" -"Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă ". PLx. 386/2013. Aviz. Termen: 01
noiembrie 2013. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
2. Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp,
aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti "- Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea
Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru
Proiecte de infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -S.A. a obiectivului de investiţii
"Varianta de ocolire a municipiului Constanţa ". PLx. 387/2013. Aviz. Termen: 01
noiembrie 2013. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
RAPOARTE
3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei
Naţionale. Plx. 332/2013. Raport. Termen: 4 noiembrie 2013. C.D. – Primă Cameră
sesizată.
III. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ
4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul
Economic şi Social European. COM(2013) 676. Termen: 21 noiembrie 2013. Document
nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea fondului.
Miercuri, 30 octombrie 2013 şi joi, 31 octombrie 2013
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.

Marţi, 29 octombrie 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 proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri cu
suprafaţa totală de 5050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei
de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti "- Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în administrarea Departamentului pentru
Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -S.A. a obiectivului de investiţie
"Autostrada Arad-Timişoara - Lugoj " -"Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă ".
(PLx. 386/2013).
Domnul acad. Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, a subliniat că Academia a avizat favorabil transmiterea
terenului.
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să
emită aviz favorabil asupra propunerii legislative menţionate.
A urmat proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de
1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti "- Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru
Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas, judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului
pentru Proiecte de infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -S.A. a obiectivului de investiţii
"Varianta de ocolire a municipiului Constanţa " (PLx. 387/2013).
Domnul acad. Mihai Nicolescu, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, a subliniat că Academia a avizat favorabil transmiterea
terenului.
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să
emită aviz favorabil asupra propunerii legislative menţionate.
A urmat propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a
Educaţiei Naţionale (Plx. 332/2013).
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a prezentat propunerea legislativă care are ca
obiect de reglementare modificarea alin. (2) şi (3) ale art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca reprezentantul elevilor din
unităţile de învăţământ să poată participa la şedinţele consiliului de administraţie în calitate de
membru deplin, cu drept de vot, nu doar cu statut de observator, cum este în prezent
reglementat. De asemenea, domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul
Educaţiei nu susţine aprobarea acestei propuneri legislative.
Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a precizat că, în şedinţa din 24 septembrie 2013,
Comisia a analizat o propunere legislativă cu un conţinut identic (Plx. 261/2013), care, în
urma dezbaterilor, a fost respinsă.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive:

- având în vedere că pentru luarea deciziilor consiliului de administraţie al unităţilor de
învăţământ preuniversitar sunt necesare anumite cunoştinţe şi o pregătire minimă prealabilă a
membrilor acestuia, este recomandabil ca elevul să participe doar în calitate de observator,
neavând competenţa şi experienţa necesară pentru a-şi exprima opţiunea prin vot;
- totodată, s-a avut în vedere că responsabilitatea unui cetăţean major survine după
împlinirea vârstei de 18 ani.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Angel Tîlvăr, Radu Zlati, Anghel
Stanciu, Szabo Odon. Marian Enache.
A urmat Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul
Economic şi Social European. COM(2013) 676.
Comunicarea prezintă un plan de lucru pentru realizarea unei reexaminări a
reglementărilor privind calificările care permit accesul la profesii sau la titluri profesionale.
Referitor la conţinutul Propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:
- Directiva revizuită privind calificările profesionale, asupra căreia Consiliul,
Parlamentul European şi Comisia au ajuns la un acord politic în iunie 2013, solicită o nouă
strategie, care să impună statelor membre să realizeze în mod activ o reexaminare şi o
modernizare a reglementărilor lor privind calificările care permit accesul la profesii sau titluri
profesionale
- pentru ca toate statele membre să avanseze în direcţia unui obiectiv comun, prezenta
Comunicare stabileşte un cadru pe baza căruia acestea să poată prezenta un prim set de planuri
de acţiune naţionale până în aprilie 2015
- există numeroase beneficii care rezultă din deschiderea accesului la profesii, precum:
ajută consumatorii să evalueze calitatea unui serviciu; o mai bună funcţionare a economiei
într-un stat membru; mai multe posibilităţi de alegere pentru consumatori, la preţuri mai
avantajoase; stimularea competitivităţii şi a ocupării forţei de muncă la nivel naţional.
- în Uniune, numărul profesiilor reglementate variază de la un stat la altul, de la 50
până la 400 în unele ţări. Diferenţele considerabile dintre statele membre creează obstacole
pentru profesioniştii care doresc să lucreze în străinătate sau să-şi ofere serviciile la nivel
transfrontalier
- existenţa unor reglementări moderne şi flexibile privind accesul la profesii ar trebui să
faciliteze libera circulaţie a profesioniştilor şi să contribuie la reducerea problemelor legate de
şomaj, precum şi de deficitele de forţă de muncă din diferite părţi ale Uniunii
- Directiva revizuită privind recunoaşterea calificărilor profesionale prevede trei criterii
de examinare a cerinţelor privind accesul la profesii, care pot fi rezumate după cum urmează:
compatibilitatea cu principiul nediscriminării în funcţie de naţionalitate sau de locul de
reşedinţă: statele membre trebuie să se asigure că profesioniştii au acces la profesiile
reglementate chiar dacă nu sunt resortisanţi sau nu îşi au reşedinţa pe teritoriul lor naţional;
justificare: reglementările trebuie să fie justificate printr-un motiv imperativ de interes
general; proporţionalitate: ar trebui analizată proporţionalitatea măsurilor naţionale pentru a
stabili dacă acestea sunt adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor pe care le urmăresc. De
asemenea, măsurile ar trebui să nu depăşească ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele
respective
- pe lângă acestea, pentru a evalua necesitatea reglementării ar mai trebui luate în
considerare două elemente: formarea specifică şi exercitarea profesiei ca angajat
- pentru fiecare profesie reglementată, statele membre ar trebui să determine cea mai
adecvată acţiune, inclusiv următoarele opţiuni: menţinerea reglementărilor existente privind

accesul la o anumită profesie, indicând dacă alte tipuri de reglementări aplicabile pentru
exercitarea profesiei au fost eliminate sau revizuite; modificarea reglementărilor existente,
prin revizuirea cerinţelor privind calificările, reducând durata programului de formare sau a
stagiului, restrângând sfera activităţii rezervate; înlocuirea formei de reglementare existente cu
un alt sistem capabil să garanteze calitatea serviciilor; abrogarea reglementărilor existente
- pentru a facilita acest proces, Comisia propune să se acţioneze în trei etape cu
calendare precise şi să furnizeze cu promptitudine feedback pentru statele membre în cursul
fiecărei etape, astfel: prima etapă: cartografierea profesiilor în fiecare stat membru; a doua
etapă (noiembrie 2013 – aprilie 2015): examinarea, evaluarea şi planurile naţionale de acţiune
pentru primul grup de sectoare; a treia etapă (iunie 2014 – ianuarie 2016): examinarea,
evaluarea şi planurile naţionale de acţiune pentru al doilea grup de sectoare
- transparenţa şi evaluarea reciprocă a profesiilor reglementate ar trebui să conducă la
modernizarea cadrelor naţionale care limitează accesul la profesii. Rezultatele ar trebui să
încurajeze mobilitatea profesioniştilor în cadrul pieţei unice, să contribuie la crearea de noi
locuri de muncă în sectoarele profesionale în cauză, să amelioreze competitivitatea acestora şi
a sectoarelor conexe şi să deschidă oportunităţi de creştere economică.
În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării. Fiecare stat
membru al Uniunii Europene este responsabil de propriul sistem de educaţie şi formare,
politicile la nivelul UE fiind menite să sprijine eforturile naţionale şi să contribuie la
rezolvarea problemelor comune.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei Naţionale
- Andrei Kiraly – secretar de stat
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”
- Acad. Mihai Nicolescu – vicepreşedinte.
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
- 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.
La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Eparu Ion.
În zilele de miercuri, 30 octombrie 2013 şi joi, 31 octombrie 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

