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PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele 20 şi 21 noiembrie  2013 

 
Miercuri,  20 octombrie 2013  

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 membri ai Comisiei, 
fiind absent 1 deputat, după cum urmează: 

- Sanda  Maria Ardeleanu – Grupul parlamentar al PDL 
 
 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 
Iniţiatori 
- deputat Diana Tuşa (Plx 724/2011) 
- deputat Ioan Cupşa (Plx 379/2013). 

 
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:  

AVIZE 
1.  Propunere legislativă privind folosirea limbajului semnelor româneşti sau a 

limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat. Plx. 493/2013. Aviz. Termen: 25 
noiembrie 2013.  

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Plx. 452/2013. Aviz. Termen: 25 noiembrie 
2013.  

RAPOARTE 
3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 76 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 379/2013. Raport. Termen: 15 noiembrie 2013.  
 4. Propunere legislativă privind butonul de panică. Plx. 477/2013. Raport comun cu 
Comisia pentru sănătate şi familie. Termen: 5 decembrie 2013.  
 5. 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. 
Termen: 08 octombrie 2013. 
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  6. Propunere legislativă privind Programul Naţional O Şansă prin Sport pentru copiii 
instituţionalizaţi. Plx. 482/2013. Raport. Termen: 5 decembrie 2013. C.D. – Cameră 
decizională. 

7. Propunere legislativă privind completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000. Plx. 488/2013. Raport. Termen: 5 decembrie 2013.  
 8. 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.  

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2007 privind 
creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. Plx. 489/2013. Raport. Termen: 5 
decembrie 2013.  

Joi, 21 noiembrie  2013 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 
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 propunerea legislativă privind folosirea limbajului semnelor 

româneşti sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat. Plx. 493/2013.  
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a menţionat că ministerul nu susţine şi a 

argumentat că Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 este acoperitoare pentru problemele 
ridicate. 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât să emită aviz 
negativ asupra propunerii legislative menţionate. 

 
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Plx. 452/2013. 
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Guvernul nu susţine propunerea 

legislativă. 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu 23 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, a hotărât să 

emită aviz negativ asupra propunerii legislative menţionate. 
 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea articolului 76 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 379/2013. 
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că ministerul nu susţine aprobarea şi 

a menţionat că Ordinul MEN nr.570/6.09.2013 care reglementează această problemă trebuie 
menţinut.  

Domnul deputat Radu Zlati a susţinut aprobarea şi a precizat că examenul naţional 
actual prezintă deficienţe majore.  

Domnul deputat Anghel Stanciu a propus respingerea propunerii legislative. 
Domnul deputat Traian Dobrinescu a susţinut aprobarea propunerii legislative. 
Doamna deputat Raluca Turcan a precizat că susţine aprobarea cu unele modificări 

ale textului legii. 
Domnul deputat Petru Andea a precizat că proiectul de lege are câteva contradicţii de 

fond logice care conduc la propunerea de respingere a acestuia.  
A fost supusă votului propunerea de respingere, care a întrunit 12 voturi pentru, 13 

voturi împotrivă şi 2 abţineri. În aceste condiţii, neîntrunind voturile pentru respingere, au 
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continuat dezbaterile cu propunerile de amendamente făcute de doamna deputat Raluca 
Turcan.  

Domnul deputat Ioan Cupşa, iniţiator al propunerii legislative, a susţinut aprobarea 
acestuia fără amendamente, în forma prezentată.  

Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a constatat lipsa de cvorum şi în consecinţă a 
suspendat lucrările şedinţei.  

 
 
În ziua de joi, 21 noiembrie 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 
 


