PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 31 martie 2014
Nr. 4c-9/73
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele 25, 26 şi 27 martie 2014
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 membri ai Comisiei,
fiind absent 1 deputat, după cum urmează:
- Dumitru Ovidiu-Ioan - Independent
- Szabo Odon – Grupul parlamentar al UDMR.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei Naţionale
- Andrei Kiraly – secretar de stat
De la Ministerul Tineretului şi Sportului
- Cristian Cosmin – secretar de stat
- Alina Cazanachi – subsecretar de stat
Iniţiator:
- deputat Diana Tuşa (Plx 724/2011).
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
Marţi, 25 martie 2014
I. RAPOARTE
1. 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.
2. 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.
3. Cererea de reexaminare asupra Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi
cercetării. PLx. 522/2010/2014. Raport. Termen raport: 20 martie 2014. Termen raport
înlocuitor: 01 aprilie 2014. C.D. – Prima Cameră sesizată.
II. AVIZ
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4. Proiect de Lege privind folosirea limbajului semnelor române şi/ limbajului
mimico-gestual oficial prin interpret autorizat. PLx. 112/2014. Aviz. Termen: 19 martie
2014.
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 proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul. PLx. 724/2011.
Doamna deputat Diana Tuşa, iniţiator, a precizat că proiectul de lege a fost dezbătut
de mai multe ori, a prezentat amendamentele aduse şi a propus adoptarea acestuia.
Domnul secretar de stat Cristian Cosmin a menţionat că Ministerul Tineretului şi
Sportului este de acord cu aprobarea variantei cu amendamente propuse de iniţiator.
În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente, cu 14 voturi
pentru şi 1 abţinere.
A urmat 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.
Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a arătat că subcomisia de lucru s-a întâlnit şi au
convenit în consens pe primele şapte articole.
Domnul deputat Radu Zlati susţine propunerea legislativă, cu condiţia eliminării
capitolului referitor la Fundaţia Naţională pentru Tineret, capitol pe care-l consideră a fi
neadecvat.
Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a propus amânarea cu o săptămână pentru clarificarea
punctelor de vedere diferite.
Doamna deputat Raluca Turcan a menţionat că a studiat propunerea legislativă cu
mare atenţie şi a arătat că se face referire la un patrimoniu care nu este cuantificat şi nu poate
fi manageriat, în consecinţă a propus respingerea acesteia.
Supusă votului, propunerea de respingere nu a fost aprobată, întrunind 6 voturi pentru
respingere, 9 voturi împotriva respingerii şi 1 abţinere.
Apoi a fost supusă votului propunerea de amânare cu o săptămână, propunere aprobată
cu unanimitate de voturi.
În continuare a fost luată în dezbatere Cererea de reexaminare asupra Legii privind
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte
normative din domeniul educaţiei şi cercetării. PLx. 522/2010/2014.
Domnişoara consilier Ioana Mînzu a prezentat procedura de dezbatere a cererilor de
reexaminare. Conform art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Cererea Preşedintelui României privind reexaminarea
unei legi este de competenţa comisiei permanente care a fost sesizată în fond cu proiectul de
lege sau cu propunerea legislativă respectivă. Comisia întocmeşte un raport cu privire la
obiecţiile din cererea de reexaminare, respectiv la adoptarea sau respingerea acesteia. În
cazul în care obiecţiile din cererea de reexaminare sunt acceptate, în totalitate sau în parte,
comisia va formula, după caz, propuneri referitoare la textele corespunzătoare. Raportul
comisiei este distribuit deputaţilor, care pot depune amendamente cu privire la propunerile
formulate de către comisie în termen de 7 zile. Apoi, Comisia întocmeşte un raport înlocuitor
asupra cererii de reexaminare în termen de 5 zile de la împlinirea termenului pentru
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depunerea amendamentelor, care cuprinde textele aprobate de către comisie, amendamentele
aprobate, precum şi pe cele respinse.
Domnul deputat Petru Andea a propus respingerea cererii de reexaminare şi adoptarea
legii privind respingerea ordonanţei, aceasta fiind cea mai bună soluţie.
Doamna deputat Raluca Turcan a considerat ca fiind o mare greşeală menţinerea
raportului de respingere.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că are mandat scris din partea
domnului Remus Pricopie, ministrul educaţiei naţionale, prin care se solicită amânarea
dezbaterii pentru elaborarea unui punct de vedere al Guvernului.
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 8 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 2
abțineri, respingerea Cererii de reexaminare şi adoptarea Legii privind respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative
din domeniul educaţiei şi cercetării, din următoarele considerente:
- ordonanța conduce la centralizarea deciziilor privind managementul programelor
științifice;
- ordonanța conferă Unității Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) atât calitatea de evaluator, cât și pe cea de
executant al unor programe;
- prin comasarea Consiliului Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor cu
Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul
Privat se creează o structură care are atât rol de reglementare în domeniul calificărilor, cât și
de derulare a unor activități de calificare.
A urmat proiectul de Lege privind folosirea limbajului semnelor române şi/ limbajului
mimico-gestual oficial prin interpret autorizat. PLx. 112/2014.
În urma dezbaterii proiectului de lege, Comisia, cu 9 voturi pentru şi 6 voturi
împotrivă, a hotărât emiterea unui aviz negativ.
În zilele de, miercuri, 26 martie şi joi, 27 martie 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
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