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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 15 iunie 2015 
Nr. 4c-9/154 
 
 

SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 09, 10 și 11 iunie 2015 

 
Şedinţele Comisiei din zilele 09, 10 și 11 iunie 2015 au avut următoarea ordine de zi: 

Marți, 09 iunie 2015 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 
402/2015. Raport. Termen: 18 iunie 2015.  

2.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/ 
2011. Plx. 403/2015. Raport. Termen: 18 iunie 2015.  

II. AVIZE 
3. Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut. Plx. 

440/2015. Aviz. Termen: 10 iunie 2015.  
III. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 

 Recomandare de Recomandare a Consiliului privind Programul național de reformă al 
României pentru 2015 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al 
României pentru 2015. COM (2015) 272. Termen: iunie 2015. Document nelegislativ. Comisia 
este sesizată pentru examinarea fondului. 

IV. DIVERSE 
În zilele de miercuri, 10 iunie și joi, 11 iunie 2015, lucrările Comisiei au avut pe 

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

 
 

Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae 
Diaconu, președintele Comisiei.  

Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a 

educaţiei naţionale. Plx. 402/2015.  
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea alin. (5) al art. 234 

din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
introducerii unei noi litere, lit. d), prin care se interzice activarea în calitate de membru în 
cadrul unui partid politic, alianțe politice sau funcții alese, la nivel local sau central, a 
persoanelor care ocupă posturi de conducere sau de îndrumare și control în învățământ.  
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Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu,  a precizat că propunerea legislativă a 
fost avizată negativ de  Consiliul Economic și Social și a fost avizată favorabil, cu observații 
și propuneri de către Consiliul Legislativ, iar Guvernul nu a emis un punct de vedere.  

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a subliniat faptul că, în conformitate 
cu prevederile art.40 alin.(3) din Constituția României, republicată, nu se poate interzice 
cadrelor didactice din învățământ să aibă calitatea de membru în cadrul unui partid politic, 
alianțe politice sau funcții alese, atât la nivel local, cât și național. În consecință, având în 
vedere aceste prevederi constituționale a propus respingerea  propunerii legislative. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a susținut propunerea de respingere 
deoarece inițiativă legislativă încalcă prevederi constituționale.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 
  - în conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 257 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, directorul şi directorul adjunct din 
unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, 
funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, 
judeţean sau naţional. Pe cale de consecință, adoptarea inițiativei ar crea o dublă 
reglementare; 
 - nu se poate interzice cadrelor didactice din învățământ să aibă calitatea de membru 
în cadrul unui partid politic, alianțe politice sau funcții alese, atât la nivel local cât și 
național. 

 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011. Plx. 403/2015.  
Domnul deputat Ovidiu Ioan Dumitru, în calitate de inițiator, a propus constituirea 

unui grup de lucru pentru amendarea textului și amânarea cu 1 săptămână a dezbaterii.  
Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a menționat că propunerea legislativă 

conține unele elemente de neconstituționalitate și de paralelism legislativ, în consecință a 
propus respingerea acesteia. 

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu 1 
săptămână. La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Raluca Turcan, 
Maria Grecea.  

 
A urmat dezbaterea propunerii legislative privind organizarea și exercitarea profesiei 

de fizioterapeut. Plx. 440/2015.  
Domnul deputat Vicențiu-Mircea Irimie, în calitate de inițiator, a prezentat 

propunerea legislativă care are ca obiect reglementarea organizarea și exercitarea profesiei 
de fizioterapeut, intervențiile legislative vizând stabilirea cadrului general de organizare și 
exercitare a acestei profesii, în concordanță cu legislația europeană în materie. A susținut 
adoptarea acestei propuneri legislative.  

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a arătat că problematica prezentată 
nu privește Comisia  pentru învățământ, activitatea profesiei de fizioterapeut fiind 
reglementată de Ministerul Muncii. În Uniunea Europeană nu este reglementată această 
profesie, dar în România este prevăzută în Codul Ocupațiilor din România. A precizat că 
punctul de vedere al ministerului este nefavorabil.  

Doamna Elena Căciulan, președintele Federației Române a Asociațiilor de 
Fizioterapie, a prezentat activitatea federației și importanța profesiei de fizioterapeut. A 
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arătat că în Europa, numai România și Estonia nu au reglementat profesia de fizioterapeut. 
A susținut adoptarea acestei propuneri legislative.  

Domnul deputat Szabo Odon a subliniat că în ultimii ani o serie de profesii au fost 
întoarse în secolul IX, prin organizarea în bresle, care acum se numesc colegii, și care 
ulterior s-au închis, de exemplu notari, auditori financiari etc. Este de acord cu 
reglementarea profesiei de fizioterapeut dar fără existența unui colegiu. 

Domnul deputat Ovidiu-Ioan Dumitru a susținut adoptarea propunerii legislative.  
Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a menționat că este o 

suprareglementare și în consecință a propus avizarea negativă. 
La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputați: Ion Eparu, Marian Enache.  
În urma dezbaterii Comisia, cu 10 voturi pentru respingere, 7 voturi împotriva 

respingerii și  1 abținere, a  hotărât să emită aviz negativ asupra propunerii legislative 
menţionate.  

 
Lucrările au continuat cu Recomandarea de Recomandare a Consiliului privind 

Programul național de reformă al României pentru 2015 și care include un aviz al 
Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2015. COM (2015) 272. 

Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
- în prezenta comunicare sunt expuse recomandările specifice de țară pentru 2015-

2016; 
- România este inclusă în grupul statelor membre considerate de Comisia Europeană 

că se află într-o situație de potențiale dezechilibre macroeconomice care necesită măsuri de 
politică și monitorizare; 

- în ceea ce privește situația statelor membre în cadrul Pactului de stabilitate și de 
creștere, la data de 13 mai 2015, România este inclusă în categoria statelor pentru care nu s-
a inițiat o procedură aplicabilă deficitelor bugetare excesive1. De asemenea, se apreciază că 
multe state membre au întreprins măsuri de reformare a sistemelor de sănătate și de pensii. 
Comisia Europeană recomandă reforme suplimentare în aceste domenii pentru numeroase 
state membre, printre care și țara noastră; 

- în Programul său de convergență pe 2015, Guvernul intenționează ca în 2015 să 
mențină deficitul global la 1,5 % din PIB și să îl reducă la 0,8 % din PIB în 2018. Guvernul 
preconizează că obiectivul pe termen mediu - un deficit structural de 1,0 % din PIB - va fi 
îndeplinit începând din 2016; 

- România se confruntă cu o serie de provocări în domeniul educației: rata părăsirii 
timpurii a școlii este cu mult peste media din UE; disponibilitatea și accesul la serviciile de 
educație și de îngrijire a copiilor preșcolari sunt limitate, în special în zonele rurale și pentru 
comunitatea romilor; participarea la învățarea pe tot parcursul vieții este mult sub media din 
UE; calitatea învățământului superior și relevanța acestuia pentru piața forței de muncă sunt 
inadecvate, iar rata de absolvire a învățământului terțiar se clasează în continuare pe 
penultimul loc la nivelul UE. România a început să ia măsuri pentru depășirea acestor 
provocări, înregistrând progrese în diferite domenii, dar fără rezultate concrete vizibile. Sunt 
întârzieri semnificative în adoptarea strategiei naționale pentru reducerea părăsirii timpurii a 
școlii. Pentru perioada 20142019 a fost conceput un program național pentru educația și 
îngrijirea copiilor preșcolari, care va intra în vigoare abia în anul școlar 2015-2016; 

                                                 
1 COM(2015) 250, pag. 10. Deficitul bugetar al țării noastre pentru anul 2014 a fost de cca. 1,5 % din PIB, 
estimat după metodologia Eurostat. Pentru anul curent, guvernul și-a propus o țintă a la un nivel apropiat de 
cel pentru anul trecut (între 1,45 și 1,6 %). 
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  - șomajul în rândul tinerilor este în continuare o problemă socială pentru ţara noastră. 
Nivelul şomajului este încă mare în rândul populaţiei active, inclusiv pentru categoriile bine 
instruite profesional şi a absolvenţilor de studii universitare. S-a exemplificat cazul tinerilor 
din mediul rural, unde aproximativ 30 % dintre tinerii sunt activi în domeniul agricol 
familial, prestează o muncă nedeclarată formal; 

- pe baza evaluării Programului de convergență și ținând seama de previziunile sale 
din primăvara anului 2015, Comisia consideră că există riscul ca România să nu respecte 
prevederile Pactului de stabilitate și de creștere; 

- Consiliul recomandă ca, în perioada 2015-2016, România să întreprindă acțiuni 
astfel încât: să ia toate măsurile necesare pentru a finaliza programul de asistență financiară; 
să limiteze abaterea de la obiectivul bugetar pe termen mediu din 2015 la maximum 0,25 % 
din PIB; să consolideze măsurile privind piața forței de muncă, în special în cazul tinerilor 
neînregistrați și al șomerilor pe termen lung; să crească oferta și calitatea serviciilor de 
educație și îngrijire a copiilor preșcolari, în special în cazul romilor. Să adopte strategia 
națională pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii; să adopte legea privind reformarea 
guvernanței corporative a întreprinderilor de stat. 

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 Educației și Cercetării Științifice 

- Andrei Kiraly – secretar de stat 
Inițiatori: 

- deputat Irimia Vicențiu Mircea – Plx 440/2015. 
De la Federația Română a Asociațiilor de Fizioterapie 
- Elena Căciulan – președinte (Plx 440/2015). 
- Daniela Stanca – secretar general (Plx 440/2015). 

 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Diaconu Adrian Nicolae - 
președinte, Iacoban Sorin Avram - vicepreședinte, Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, 
Cristea Victor - secretar, Turcan Raluca – secretar, Andea Petru - înlocuit de doamna 
deputat Podașcă Gabriela,  Anușca Roxana Florentina, Ardeleanu Sanda-Maria, Berci 
Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, Enache Marian, Eparu 
Ion, Grecea Maria, Marin Laura, Oros Nechita-Adrian, Rădulescu Romeo, Stanciu Anghel, 
Szabó Ödön, Vasilică Radu Costin, Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Băișanu Ștefan Alexandru, 
Andea Petru, Gust Băloșin Florentin, Resmeriță Cornel-Cristian.  

 
 
În zilele de miercuri, 10 iunie și joi, 11 iunie 2015, 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, 10 iunie 2015 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Diaconu Adrian Nicolae – președinte, Băișanu Ștefan Alexandru – vicepreşedinte, Iacoban 
Sorin Avram – vicepreședinte,  Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor  - 
secretar, Turcan Raluca - secretar, Anuşca Roxana-Florentina, Ardeleanu Sanda-Maria, 
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Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, Enache Marian, 
Eparu Ion,  Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Marin Laura, Oros Nechita-Adrian,  
Rădulescu Romeo, Stanciu Anghel, Szabó Ödön, Vasilică Radu Costin, Vreme Valerian, 
Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei au absentat: domnul deputat Andea Petru, Resmeriţă Cornel-
Cristian. 

 
 

La şedinţa Comisiei de joi, 11 iunie 2015 au fost prezenţi următorii deputaţi: 
Diaconu Adrian Nicolae – președinte, Băișanu Ștefan Alexandru – vicepreşedinte, Iacoban 
Sorin Avram – vicepreședinte,  Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte, Cristea Victor  - 
secretar, Turcan Raluca - secretar, Andea Petru, Anuşca Roxana-Florentina, Ardeleanu 
Sanda-Maria, Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, 
Enache Marian, Eparu Ion,  Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Marin Laura, Oros 
Nechita-Adrian,  Rădulescu Romeo, Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin, Vreme 
Valerian, Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei au absentat: domnul deputat Szabó Ödön,  Resmeriţă Cornel-
Cristian. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Adrian Nicolae DIACONU 
 
 


