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Marţi, 11  februarie 2014   

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 28 membri ai Comisiei, 
fiind absenţi 4 deputaţi, după cum urmează: 

- Tîlvăr Angel – Grupul parlamentar al PSD 
- Andea Petru – Grupul parlamentar al PSD 
- Cherecheş Florica – Grupul parlamentar al PNL 
- Giurescu Dinu – Grupul parlamentar al PC. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Liliana Preoteasa – director general 
- Antonela Toma – director general 
De la Ministerul Sănătăţii 
- Corina Teodor – coordonator Relaţia cu Parlamentul 
Iniţiatori: 
- deputat Mihai Aurelian  (Plx 566/2013) 
- senator Popa Florian (Plx 674/2013). 
 
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:   

Marţi, 11  februarie 2014 
AVIZE 

 1. Proiect de Lege privind modificarea alin. (11) al art. 184 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii. PLx. 674/2013. Aviz. Termen: 10 februarie 2014.
  2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore. Plx. 641/2013. Aviz. Termen: 04 
februarie 2014.  

RAPOARTE 
 3. Propunere legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Plx. 
566/2013. Raport. Termen: 11 februarie 2014. 
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 4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind 
Legea Educaţiei Naţionale. Plx. 568/2013. Raport. Termen: 11 februarie 2014. 
 5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011. Plx. 571/2013. Raport. Termen: 11 februarie 2014.  
 6. Propunere legislativă privind sprijinirea şi orientarea elevilor în carieră. Plx. 
570/2013. Raport. Termen: 11 februarie 2014.   
  7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2013 
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor 
măsuri în domeniul învăţământului. PLx. 1/2014. Raport. Termen: 13 februarie 2014. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
 8. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de 
Comisia Fulbright româno-amaricană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013. PLx. 
3/2014. Raport. Termen: 17 februarie 2014. Iniţiator: Guvern. C.D. – Prima Cameră 
sesizată. 

Miercuri, 12  februarie 2014  şi  joi, 13 februarie  2014 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
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. 
În deschiderea şedinţei, doamna deputat Raluca Turcan a subliniat faptul că, aşa cum 

s-a stabilit în Comisie, şedinţele se desfăşoară doar în prezenţa ministrului sau secretarului 
de stat şi nu la alt nivel de reprezentare. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a propus, pentru pct. 7 din ordinea de zi (Plx 
1/2014), având în vedere importanţa domeniul reglementat prin proiectul de lege, 
prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi adoptare de la 30 de zile la 60 de zile. 
Propunerea a fost aprobată cu majoritatea voturilor celor prezenţi (1 vot împotrivă).  

Doamna deputat Raluca Turcan a propus amânarea lucrărilor şedinţei din cauza 
absenţei secretarului de stat al Ministerului Educaţiei Naţionale. Supusă votului propunerea 
de amânare a lucrărilor şedinţei, nu a fost aprobată, întrunind 8 voturi pentru şi 9 voturi 
împotrivă. 

Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind modificarea alin. (11) al art. 184 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. PLx. 674/2013.  

Domnul senator Florian Popa, în calitate de  iniţiator, a prezentat proiectul de lege, a 
subliniat importanţa lui şi a solicitat avizarea favorabilă. 

Doamna Antonela Toma, director general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, 
a precizat că Guvernul susţine aprobarea proiectului de lege.  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 4 abţineri, a 
hotărât să emită aviz favorabil asupra proiectului de lege menţionat. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, Ion Eparu, Radu 
Zlati, Traian Dobrinescu. 

 
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore. Plx. 
641/2013.  



 3

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

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, Raluca Turcan, 
Radu Zlati, Traian Dobrinescu, Mihai Deaconu, Sorin Iacoban,, Szabo Odon.   

 
A urmat propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011. Plx. 566/2013.  
Domnul deputat Ovidiu Dumitru şi domnul deputat Aurelian Mihai, iniţiatori, au 

prezentat  propunerea legislativă şi au anunţat că, în momentul dezbaterii pe articole, vor 
prezenta unele amendamente pe care le vor supune atenţiei comisiei.  

Doamna director general Liliana Preoteasa a arătat că Ministerul Educaţiei Naţionale 
nu se opune înfiinţării şcolilor pe lângă ambasade şi consulate, dar sunt multe obiecţii cu 
privire partea practică, tehnică şi organizarea acestor şcoli. 

Domnul deputat Victor Cristea a menţionat că propunerea legislativă nu indică sursa 
de finanţare, spaţiile necesare şi asigurarea cadrelor didactice. Pe cale de consecinţă, nu 
susţine aprobarea. 

Domnul vicepreşedinte Dragoş Zisopol a subliniat că, în cadrul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, există un Departament pentru minorităţi cu care trebuie să se ia legătura şi a arătat 
că România reprezintă un model pentru alte ţări în privinţa drepturilor minorităţilor. 

Domnul deputat Ion Eparu a arătat că părinţii doresc integrarea copilului în cultura 
ţării respective, iar în familie se conservă cultura românească. 

La dezbateri generale au mai luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, Szabo 
Odon, Mihai Deaconu. 

Domnul vicepreşedinte Dragoş Zisopol a constat lipsa de cvorum şi în consecinţă a 
suspendat lucrările şedinţei. 

 
 
În zilele de miercuri, 12 februarie şi joi, 13 februarie 2014, 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 
 
 


