PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 16 decembrie 2013
Nr. 4c-9/315
SINTEZA
asupra şedinţelor Comisiei din zilele de 09, 10, 11 şi 12 decembrie 2013
Şedinţele Comisiei din zilele de 09, 10, 11 şi 12 decembrie 2013 au avut următoarea
ordine de zi:
Luni, 09 decembrie 2013
I. AVIZE
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă
nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Plx. 509/2013. Aviz. Termen: 2 decembrie 2013. C.D. – Cameră decizională.
II. RAPOARTE
2. Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea Educaţiei Naţionale
nr.1/2011. Plx. 447/2013. Raport.
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 aprilie
2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului
Bucureşti. Plx 868/2007. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
Termen: 14 februarie 2008.
4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 privind
educaţia fizică şi sportul. PLx. 724/2011. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar.
5. Propunere legislativă privind Programul Naţional O Şansă prin Sport pentru copiii
instituţionalizaţi. Plx. 482/2013. Raport. Termen: 5 decembrie 2013. C.D. – Cameră
decizională.
6. Propunere legislativă privind butonul de panică. Plx. 477/2013. Raport comun cu
Comisia pentru sănătate şi familie. Termen: 5 decembrie 2013. C.D. – Cameră
decizională.
COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic
şi Social European – Analiza anuală a creşterii pentru 2014. COM(2013) 800. Termen: 14
februarie 2014. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea
fondului.
Marţi, 10 decembrie 2013, miercuri, 11 decembrie 2013 şi joi, 12 decembrie 2013
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.

Luni, 09 decembrie 2013
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Dragoş Zisopol,
vicepreşedintele Comisiei.
Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.
Dezbaterile au început propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România. Plx. 509/2013.
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât să emită aviz
negativ asupra propunerii legislative menţionate. La dezbateri au luat cuvântul domnii
deputaţi Anghel Stanciu şi Radu Zlati.
A urmat propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea Educaţiei
Naţionale nr.1/2011. Plx. 447/2013.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea articolului 99 în
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou
alineat alin. (61), prin care se vizează introducerea obligativităţii existenţei cabinetelor de
asistenţă psihopedagogică/psihologică care să funcţioneze în fiecare unitate de învăţământ
preuniversitar şi care să asigure asistenţă psihopedagogică/psihologică unei singure unităţi de
învăţământ.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că ministerul educaţiei nu susţine
aprobarea propunerii legislative, deşi consideră ideea binevenită. În prezent, metodologia
privind funcţionarea cabinetelor de asistenţă psihopedagogică/psihologică prevede ca normă
400 preşcolari şi 800 elevi. Ministerul doreşte să menţină această proporţie şi pentru anul
şcolar 2014-2015.
Domnul deputat Anghel Stanciu a fost de acord cu aprobarea propunerii legislative.
Domnul deputat Victor Cristea a propus respingerea propunerii legislative.
Domnul vicepreşedinte Dragoş Gabriel Zisopol a supus votului propunerea de
respingere, care a întrunit 7 voturi pentru respingere, 2 voturi împotrivă şi 5 abţineri. În
continuare a supus votului propunerea de aprobare care a întrunit 3 voturi pentru, 7 voturi
împotrivă şi 4 abţineri.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Radu Zlati, Anghel Stanciu, Traian
Dobrinescu, Petru Andea, Szabo Odon, Victor Cristea, Mihai Deaconu.
În consecinţă, dezbaterile se vor relua într-o şedinţă viitoare, în cazul în care nu se
îndeplineşte termenul constituţional de adoptare tacită.
A urmat propunerea legislativă privind butonul de panică. Plx. 477/2013.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că reglementările în vigoare conţin
măsuri de securitate şi în consecinţă ministerul nu susţine aprobarea propunerii legislative.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea obligaţiei instalării şi
folosirii, în instituţiile şi unităţile de învăţământ şi sanitare, de stat şi private, a unui
dispozitiv destinat alertării imediate a autorităţilor în cazul incidentelor care pot pune în
pericol siguranţa persoanelor.
Domnul deputat Petru Andea a propus respingerea propunerii legislative.
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Supusă votului, propunerea legislativă a fost respinsă cu 15 voturi pentru respingere şi
1 vot împotrivă, din următoarele motive:
- potrivit cadrului legal în vigoare, prin intermediul apelurilor telefonice gratuite, de
pe orice terminal telefonic fix sau mobil, la numărul 112, se asigură comunicarea eficientă a
apelurilor de urgenţă. Pe cale de consecinţă, nu este necesară implementarea unui nou astfel
de mecanism;
- implementarea unei astfel de soluţii nu se dovedeşte oportună din punct de vedere
tehnic sau funcţional, neputând substitui apelurile telefonice către numărul unic pentru
apeluri de urgenţă 112, ce permit prioritizarea şi localizarea apelurilor;
- spre deosebire de apelurile telefonice către 112, butonul de panică nu permite
comunicarea bidirecţională, între centrul unic pentru apeluri de urgenţă şi apelant, lipsa
comunicării verbale reducând semnificativ eficienţa şi eficacitatea măsurii în situaţiile în
care incidentul nu se petrece în imediata apropiere a locaţiei în care a fost instalat
dispozitivul respectiv;
- nu este identificată soluţia tehnică suport pentru funcţionarea butonului de panică şi
nici modul în care se va realiza implementarea efectivă a acestei soluţii legislative;
- nu sunt precizate sursele de finanţare pentru acoperirea costurilor ocazionate de
realizarea comunicaţiei cu centrele unice pentru apeluri de urgenţă şi cu implementarea
acestei iniţiative la nivelul instituţiilor şi unităţilor de învăţământ şi sanitare.
În continuare, punctele 3, 4 şi 5 din ordinea de zi (Plx 868/2007, PLx. 724/2011, Plx.
482/2013), au fost amânate, punctul 3 cu 2 săptămâni şi punctele 4 şi 5 cu o săptămână, cu
unanimitate de voturi, l-a solicitarea domnului Cristian Cosmin, secretar de stat în Ministerul
Tineretului şi Sportului.
Pentru propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1
aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului
Bucureşti (Plx 868/2007), Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, constituirea unei
subcomisii de lucru, formată din următorii deputaţi: Radu Zlati, Szabo Odon, Gust Florentin.
A urmat Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul
Economic şi Social European – Analiza anuală a creşterii pentru 2014. COM(2013) 800.
Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:
- Analiza anuală a creşterii (AAC) pentru 2014 evaluează situaţia economică şi
socială din Europa în 2013 şi stabileşte priorităţile generale în materie de politici pentru
ansamblul UE pentru anul 2014.
- previziunile economice publicate de Comisie confirmă semnele unei redresări lente
în UE, fiind vizibile primele semne de reechilibrare a economiei UE şi sunt corectate o serie
de dezechilibre macroeconomice importante. În 2013 s-au realizat progrese importante în
ceea ce priveşte eforturile de readucere a Europei pe calea unei redresări mai sustenabile.
- 2014 va fi primul an de punere în aplicare a noului cadru financiar multianual
european. Combinaţia dintre sistemul de guvernanţă economică consolidat de la nivelul UE,
noul cadru financiar multianual al UE şi politicile de la nivelul UE asigură un progres real în
direcţia creării condiţiilor-cadru de la nivelul UE pentru creşterea viitoare în Europa
- UE şi statele membre ar trebui să pună în continuare accentul pe înregistrarea de
progrese în următoarele cinci domenii prioritare: continuarea consolidării bugetare
diferenţiate şi favorabile creşterii; reluarea activităţii de creditare a economiei; promovarea
creşterii şi a competitivităţii în prezent şi în viitor; combaterea şomajului şi a consecinţelor
sociale ale crizei; modernizarea administraţiei publice.
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- principala prioritate actuală este dezvoltarea creşterii şi a competitivităţii, iar
provocarea principală este asigurarea unei redresări durabile.
- pentru aprofundarea semestrului european ca proces, dacă se doreşte să se valorifice
pe deplin noua guvernanţă economică a UE, sunt necesare îmbunătăţiri în mai multe
domenii: un grad mai ridicat de implicare la nivel naţional, o coordonare mai strânsă între
statele membre ale zonei euro, o implementare mai bună a recomandărilor specifice fiecărei
ţări.
- Cercetarea şi inovarea la nivel european sunt împiedicate de caracterul fragmentat şi
inadecvat al condiţiilor-cadru. Sectorul public şi cel privat nu colaborează suficient.
Incapacitatea de a transpune rezultatele cercetării în bunuri şi servicii şi decalajul din ce în ce
mai mare al competenţelor afectează în special sectoarele bazate pe un grad ridicat de
cunoştinţe. Aceste tendinţe negative pot fi inversate prin accelerarea reformei sistemelor
naţionale de cercetare în conformitate cu Spaţiul european de cercetare propus. În acelaşi
timp, noi forme de cooperare pot favoriza poziţia de lider mondial a Europei. Implementarea
noilor programe de cercetare şi de inovare la nivelul UE, Orizont 2020 şi COSME, va
facilita dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat în domeniul cercetării şi dezvoltării şi
va sprijini modernizarea sistemelor naţionale de inovare şi de cercetare.
- Sunt necesare măsuri pentru îmbunătăţirea performanţei în materie de educaţie şi
competenţe. UE înregistrează în continuare întârzieri în ceea ce priveşte realizarea
obiectivelor pentru 2020 privind nivelul studiilor universitare şi reducerea abandonului
şcolar timpuriu. De asemenea, potrivit OCDE, 20 % din forţa de muncă din UE are în
continuare o lipsă serioasă de competenţe, inclusiv niveluri scăzute de alfabetizare şi de
competenţe numerice. 25 % dintre adulţi nu au competenţele necesare pentru a utiliza TIC în
mod eficace. Această situaţie creează blocaje şi neconcordanţe pentru o serie de locuri de
muncă şi profesii şi, la nivel mai general, reduce capacitatea forţei de muncă din UE de a se
adapta şi a progresa pe piaţa muncii. Este esenţial să se investească în modernizarea
sistemelor de educaţie şi de formare, inclusiv în sistemele de învăţare pe tot parcursul vieţii,
mai ales în sistemele de învăţare duală, şi să se faciliteze tranziţia de la educaţie la viaţa
profesională, în special prin sporirea disponibilităţii stagiilor sau uceniciilor de calitate. În
acest context, statele membre ar trebui să adopte rapid planurile de punere în aplicare a
garanţiilor pentru tineri, iar programele de finanţare aferente (iniţiativa „Locuri de muncă
pentru tineri” şi Fondul social european) ar trebui finalizate cât mai curând posibil.
- Decalajul existent în materie de inovare este în creştere în Europa, cele mai
inovatoare economii fiind SE, DE, DK şi FI. Unele ţări (LV, SK, LT şi EE) recuperează
decalajul, în timp ce altele (UK, PL, CZ, HU, PT, RO, EL, BG, MT) au pierdut teren în
termeni comparativi începând din 2010.
- S-a intensificat acţiunea de combatere a şomajului în rândul tinerilor, inclusiv prin
stabilirea de garanţii pentru tineret, dar nivelul global al investiţiilor în educaţie şi formare a
scăzut în timpul crizei în special în BG, EL, IT, SK şi RO.
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.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei Naţionale
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat
De la Ministerul Tineretului şi Sportului
- Cristian Cosmin – secretar de stat
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De la Ministerul Săntăţii
- Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat
- Corina Teodor – consilier.
De la Convenţia Naţională a Fundaţiilor pentru Tineret
- Iulian Dascălu – preşedinte.
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi:
- 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
- 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.
La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Tîlvăr Angel - preşedinte.
În zilele de marţi, 10 decembrie, miercuri, 11 decembrie şi joi, 12 decembrie
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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