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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 25 aprilie 2016 
Nr. 4c-9/113 

SINTEZA 
şedinţei Comisiei din zilele de 19 și 21 aprilie 2016 

 
Şedinţele Comisiei din zilele de 19 și 21 aprilie 2016 au avut următoarea ordine de 

zi: 
Marți, 19 aprilie 2016 

I. RAPOARTE 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2015 privind 

dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii 
neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare. 
PLx. 840/2015. Raport.  

2. Propunere legislativă pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007. Plx. 163/2016.  
3. Propunere legislativă privind completarea legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 

155/2016.  
4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Academiei de Științe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti " şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare. Plx. 143/2016.  

5. Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului Electronic 
Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice. Plx. 147/2016.  

6. Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale. Plx. 146/2016.  

7. Propunere legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală 
preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat. Plx. 174/2016.  

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.56/2012 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale. Plx. 165/2016.  

II. AVIZE 
 9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
arhitect. PLx. 144/2016. 
 10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei 
persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002. Plx. 171/2016. 
 11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii. Plx. 172/2016. 
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 12. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 
către autorităţile administraţiei publice locale. Plx. 173/2016.  

III. DIVERSE 
Joi, 21 aprilie 2016 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

Marți, 19 aprilie 2016 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Adrian Nicolae Diaconu, președintele 
Comisiei. Domnul deputat Anghel Stanciu a propus ca punctul 4 din ordinea de zi, Plx. 
143/2016, să devină punctul 2. Ordinea de zi, cu modificarea propusă, a fost aprobată cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți. 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la 
finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care 
şcolarizează fără autorizare. PLx. 840/2015. 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a precizat că în ședința anterioară 
proiectul de lege a fost dezbătut și votat până la art.6, când lucrările au fost suspendate din 
lipsă de cvorum. În consecință, dezbaterile continuă de la art.6. 

Doamna deputat Raluca Turcan a rugat reprezentatul Ministerului Educației să 
precizeze care au fost sancțiunile efective asupra universităților care au școlarizat studenți 
ilegal, peste numărul de școlarizare.  

Domnul secretar de stat Gigel Paraschiv a răspuns că, până în acest moment, nici una 
dintre universitățile care au școlarizat studenți peste numărul de școlarizare nu a fost 
sancționată deoarece proiectul de lege se referă la viitor, nu la trecut.  

Doamna deputat Raluca Turcan a dorit să mai adreseze o întrebare reprezentatului 
Ministerului Educației și anume, dacă 70.000 de studenți au primit diplome ilegale, care a 
fost intervenția directă a Ministerului Educației față de acele universități. 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a subliniat faptul că aceste lucruri au 
fost dezbătute pe larg în ședința anterioară. 

Domnul secretar de stat Gigel Paraschiv a menționat că această ordonanță a apărut ca 
o necesitate, deoarece din cei 70.000 de absolvenți, în jur de 40.000 aveau sentințe 
definitive câștigate în instanță care obligau Ministerul Educației să elibereze diplomele. 
Restul de 30.000 trecuseră deja de prima instanță, în care Ministerul Educației pierduse 
procesele. Acesta a fost momentul în care a fost emisă Ordonanţa Guvernului nr.42/2015.  

Domnul deputat Ion Eparu a propus să se continue votul pe articole, deoarece 
reprezentantul ministerului a  informat că Registrul Matricol Unic există și funcționează. De 
asemenea, a precizat că, până în acest moment, toate universitățile au introdus studenții din 
anul I, 2015-2016, în Registrul Matricol Unic. 

Doamna deputat Raluca Turcan a propus un amendament, pe care îl supune atenției 
membrilor comisiei. 

Domnul deputat Ion Eparu a fost de părere că termenul de 2 luni propus în 
amendamentul doamnei deputat Turcan este prea mic. De asemenea, a reamintit că art.6 
alin. (1) și (2) a fost votat cu 13 voturi pentru și 3 împotrivă, să fie abrogat. Deci, 
amendamentul propus de doamna deputat Raluca Turcan trebuie să devină articol nou. 
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Domnul deputat Radu Zlati a fost de acord cu amendamentul propus de doamna 
Turcan și cu o limită rezonabilă de timp. 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a subliniat că această propunere 
prevăzută în amendament poate fi realizată prin reglementare secundară, nu prin lege.  

În urma dezbaterilor, a fost supus votului amendamentul propus de doamna deputat 
Raluca Turcan, care a fost respins cu 5 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și 1 abținere. 

În continuare, proiectul de lege, cu amendamentele admise și respinse,  a fost adoptat 
cu 9 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 1 abținere.  

 
A urmat dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.45/2009 

privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Științe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti " şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare. Plx. 143/2016.  

Domnul Valentin Apostol, director în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a 
solicitat amânarea dezbaterii cu două săptămâni. 

Domnul Mihai Nicolaescu, vicepreședintele Academiei de Științe Agricole și Silvice 
”Gheorghe Ionescu Șișești”, a susținut propunerea Ministerului Agriculturii de amânare care 
este necesară pentru găsirea soluțiilor de finanțare și stingere a datoriilor.  

Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea dezbaterii cu două săptămâni, 
pentru a permite Ministerului Agriculturii să găsească soluțiile cele mai bune. 

Domnul Valeriu Tabără, vicepreședintele Academiei de Științe Agricole și Silvice 
”Gheorghe Ionescu Șișești”, a menționat că este benefică această propunere de amânare 
pentru rezolvarea problemelor de finanțare, având în vedere situația grea în care se află 
cercetarea agricolă. 

Supusă votului, propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
A urmat dezbaterea propunerii legislative pentru abrogarea art.5 din Legea 

nr.35/2007. Plx. 163/2016. 
           Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea art.5 din Legea 
nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv eliminarea dispoziţiilor referitoare la stabilirea a cel puţin 
un semn distinctiv pentru elevii din unităţile de învăţământ, cum ar fi ecuson, uniformă, 
eşarfa sau altele asemenea. Se renunță, totodată, la comunicarea acestor semne distinctive 
Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean 
şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti ori inspectoratului de jandarmi 
judeţean. 

Domnul secretar de stat Gigel Paraschiv a precizat că punctele de vedere ale 
Ministerului și Guvernului sunt nefavorabile și a subliniat că este necesară menținerea 
semnelor distinctive pentru elevii din învățământul preuniversitar. 

Domnul Turtică Andrei, secretar executiv în cadrul Consiliului Național al Elevilor, a 
solicitat amânarea dezbaterii. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 

- purtarea a cel puțin unui semn distinctiv de către elevi are o contribuție majoră la 
siguranța elevilor în școală și la evitarea intrării persoanelor străine sau neautorizate în 
incinta unităților școlare; 

- prin purtarea unui semn distinctiv se asigură accesul în școală mai ușor și se 
realizează și o identificare a elevilor ca membri ai comunității școlare respective;  
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- existența unui semn distinctiv ajută la îmbunătățirea supravegherii elevilor de către 
personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul de pază. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Sorin Avram Iacoban, Florica 
Cherecheș, Anghel Stanciu. 

 
În continuare a fost dezbătută propunerea legislativă privind completarea legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 155/2016.  
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, vizând introducerea unui 
sistem de sancţiuni penale în vederea sancționării persoanelor care se fac vinovate de 
încălcarea prevederilor legale privind interzicerea colectării unor sume de bani destinate 
funcţionării unităţilor de învăţământ, achitate de elevi, de părinţii sau de aparţinătorii legali 
ai acestora.  

Domnul secretar de stat Gigel Paraschiv a precizat că punctele de vedere ale 
Ministerului și Guvernului sunt nefavorabile. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a propus respingerea propunerii 
legislative. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- potrivit alin. (1) art. 108 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot obţine venituri 
proprii din activităţi specifice, conform legii, din donaţii, sponsorizări sau din alte surse 
legal constituite. Pe cale de consecință, este excesivă stabilirea unei răspunderi penale 
pentru persoanele care fac donații sau sponsorizări, cât și pentru angajații unităților de 
învățământ ori membrii consiliilor de administrație ale acestora; 

- alin. (1) art. 2 din Codul penal prevede că legea penală prevede pedepsele 
aplicabile şi măsurile educative ce se pot lua faţă de persoanele care au săvârşit 
infracţiuni, precum şi măsurile de siguranţă ce se pot lua faţă de persoanele care au comis 
fapte prevăzute de legea penală, iar Titlul V – Infracțiuni de corupție și de serviciu 
stabilește acest tip de fapte penale cu caracter general, care includ și faptele din inițiativa 
legislativă. Astfel, legislația deja oferă soluții cu privire la angajarea răspunderii disciplinare 
a cadrelor didactice ori tragerea la răspundere penală a acestora: art. 295 – Delapidarea, art. 
296 – Purtarea abuzivă, art. 306 – Obținerea ilegală de fonduri, art. 307 – Deturnarea de 
fonduri.  

 
Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a constat lipsa de cvorum și, în 

consecință, a suspendat lucrările ședinței. 
 
La punctul Diverse, domnul deputat Ion Eparu a informat membrii Comisiei despre 

Olimpiada internațională de matematică, care a avut loc cu o săptămâna în urmă la Bușteni. 
Echipa feminină a României a obținut 5 medalii de argint și 3 de bronz.  

De asemenea, domnul deputat Ion Eparu a dorit să sublinieze că nu este de acord cu 
afirmațiile jignitoare la adresa Comisiei, care au fost făcute în ședința anterioară și a fost de 
părere că trebuie să se păstreze un limbaj de un anumit nivel, potrivit cu ideea de educație. 

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a amintit eșecul calificării echipei de 
gimnastică a României la Jocurile Olimpice de la Rio și a propus să fie invitată din nou 
doamna Elisabeta Lipă, ministrul tineretului și sportului, la o dezbatere privind situația 
echipei de gimnastică, dar și privind stadiul modificării legii sportului. A specificat faptul că 
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au fost depuse propuneri de modificare a legii sportului de către COSR și Federația Română 
de Fotbal, în consecință este necesară informarea Comisiei despre strategia Ministerului 
Tineretului și Sportului. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați: 
 De la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

- Gigel Paraschiv – secretar de stat 
De la Ministerul Apărării Naționale 
- Col. Doina Mureșan - șef serviciu (Plx 165/2016) 
De la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
- Cezar Soare – secretar de stat 
- Vasilica Vată – consilier 
De la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
- Apostol Valentin – director 
De la Academia de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” 
- Valeriu Tabără – vicepreședinte 
- Mihai Nicolescu – vicepreședinte 
De la Consiliul Național al Elevilor 
- Turtică Andrei – secretar executiv. 
 

 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, Berci Vasile, Cherecheş 
Florica, Dumitru Ovidiu-Ioan, Enache Marian,  Eparu Ion, Gust-Băloșin Florentin,  Marin 
Laura, Rădulescu Romeo,  Stanciu Anghel, Zlati Radu. 
 La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Anușca Roxana Florentina, 
Băișanu Ștefan-Alexandru, Ardeleanu Sanda-Maria, Deaconu Mihai, Grecea Maria, Oros 
Nechita-Adrian, Resmeriță Cornel-Cristian, Szabó Ödön, Vasilică Radu Costin, Vreme 
Valerian.  
 
 

În ziua de joi, 21 aprilie 2016 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 joi, 21 aprilie 2016 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, Andea Petru, Ardeleanu 
Sanda-Maria, Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, 
Enache Marian, Eparu Ion, Marin Laura, Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Oros 
Nechita-Adrian, Rădulescu Romeo,  Resmeriţă Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Vasilică 
Radu Costin, Vreme Valerian, Zlati Radu. 
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat  Szabó Ödön.  
 

PREȘEDINTE 
Adrian Nicolae DIACONU 

 


