PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 07 aprilie 2014
Nr. 4c-9/78
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele 02 şi 03 aprilie 2014
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 membri ai Comisiei,
fiind absent 1 deputat, după cum urmează:
- Szabo Odon – Grupul parlamentar al UDMR.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei Naţionale
- Andrei Kiraly – secretar de stat
- Tudor Prisăcaru – secretar de stat
De la Ministerul Afacerilor Interne
- Mircea Babău – director
De la Ministerul Finanţelor Publice
- George Marinescu – şef serviciu
Iniţiator:
- deputat Camelia Bogdănici (Plx 34/2014).
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
Miercuri, 02 aprilie 2014
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr.1 din 5
ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale. Plx. 15/2014. Retrimis de la Plen. Raport
suplimentar. Termen: 01 aprilie 2014.
2. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 şi pentru luarea unor măsuri
în domeniul învăţământului. Plx. 34/2014. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar.
Termen: 01 aprilie 2014.
3. Propunere legislativă pentru modificarea art.96 alin.(2) şi (3) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011. Plx. 37/2014. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. Termen: 01
aprilie 2014.
4. Cererea de reexaminare asupra Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi
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cercetării. PLx. 522/2010/2014. Raport. Termen raport: 20 martie 2014. Termen raport
înlocuitor: 01 aprilie 2014. C.D. – Prima Cameră sesizată.
5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a
Educației Fizice și Sportului. Plx. 136/2014. Raport. Termen: 17 aprilie 2014.
6. 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.
II. AVIZ
7. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2014 pentru
modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței
Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de
protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale
Uniunii Europene și Spațiului Economic European. PLx. 132/2014. Aviz. Termen: 03
aprilie 2014. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
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, domnişoara consilier Ioana Mînzu a prezentat, pentru primele
trei puncte din ordinea de zi, procedura specificată în Regulamentul Camerei Deputaţilor
pentru această situaţie. În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marţi, 25 martie
2014, în temeiul art. 104 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, s-a
hotărât retrimiterea celor trei propuneri legislative, Comisiei sesizate în fond, în vederea unei
noi examinări şi depunerii unui nou raport. Conform art. 97 alin. (4), în situaţia prevăzută la
art. 104 alin. (3) comisia va întocmi un raport care va cuprinde propunerea de adoptare ori
adoptare cu modificări a proiectului sau a propunerii legislative.
S-a continuat cu propunerea legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea
nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale. Plx. 15/2014.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că Ministerul Educaţiei Naţionale îşi
menţine punctul de vedere iniţial de respingere.
Domnul deputat Radu Zlati a propus respingerea.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Radu Zlati, Petru Andea, Anghel
Stanciu, Raluca Turcan.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 15 voturi pentru
respingere, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere, respingerea propunerii legislative.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 şi pentru luarea
unor măsuri în domeniul învăţământului. Plx. 34/2014.
Doamna deputat Camelia Bogdănici, iniţiator, a prezentat propunerea legislativă
pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea
Legii educaţiei naţionale nr.1 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi a
susţinut aprobarea acesteia.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că Ministerul Educaţiei Naţionale nu
susţine aprobarea.
Domnul deputat Sorin Iacoban a propus respingerea.
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În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă, cu 10 voturi pentru
respingere, 7 voturi împotriva respingerii şi 1 abţinere.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Raluca Turcan, Radu Zlati, Traian
Dobrinescu, Florica Cherecheş.
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea art.96
alin.(2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 37/2014.
Domnul deputat Mihai Deaconu a prezentat propunerea legislativă şi a susţinut
aprobarea acesteia.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că Ministerul Educaţiei Naţionale nu
susţine aprobarea.
În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă cu 11 voturi pentru
respingere, 4 voturi împotriva respingerii şi 1 vot împotrivă.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Raluca Turcan, Radu Zlati, Victori
Cristea, Anghel Stanciu, Petru Andea.
A urmat 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.
Domnul deputat Sorin Iacoban a propus respingerea Cererii de reexaminare. Cu
unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.
Domnul deputat Sorin Iacoban a propus amânarea propunerii legislative pentru
modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a Educației Fizice și Sportului. Plx. 136/2014.
Cu unanimitate de voturi, propunerea a fost amânată.
Domnul deputat Florentin Gust a propus amânarea cu o săptămână a propunerii
legislative 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.
Doamna deputat Raluca Turcan a propus respingerea propunerii legislative. Supusă
votului, propunerea de respingere nu a fost aprobată, întrunind 5 voturi pentru respingere şi
10 voturi împotriva respingerii.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea de amânare a dezbaterii cu o
săptămână.
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2014 pentru
modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței
Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de
protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale
Uniunii Europene și Spațiului Economic European. PLx. 132/2014.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă a propunerii legislative.
În ziua de, joi, 04 aprilie 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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