PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 14 aprilie 2014
Nr. 4c-9/88
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele 08, 09 şi 10 aprilie 2014
La lucrările şedinţei au fost prezenţi toţi membrii comisiei.
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
Iniţiator:
- deputat Rădulescu Cătălin Marian (Plx 137/2014).
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
Marți, 08 aprilie 2014
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă privind programul "Masa la Şcoală" pentru elevii din
învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial. Plx 645/2013. Raport
comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic. Termen: 17 februarie 2014.
2. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite şcolare. Plx.
26/2014. Raport. Termen: 04 martie 2014.
3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 din Legea
nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ. Plx. 137/2014. Raport.
Termen: 17 aprilie 2014.
4. Propunere legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare. PLx. 138/2014.
Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 17 aprilie 2014.
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
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7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România. Plx. 143/2014.
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 propunerea legislativă privind programul "Masa la Şcoală"
pentru elevii din învăţământul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial. Plx
645/2013.
Doamna deputat Raluca Turcan, iniţiator, a prezentat propunerea legislativă şi a
arătat că, după 10 ani de funcţionare, este necesară transformarea Programului „Cornul şi
laptele” într-un program de alimentaţie mai sănătos pentru elevi. Programul „Cornul şi
laptele” nu mai are atractivitate, se produce mare risipă şi se simte nevoia unei diversificări
a alimentaţiei. A propus analizarea şi îmbunătăţirea propunerii legislative, având în vedere
că aceste prevederi se regăsesc şi în programul de guvernare.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că Guvernul nu a emis un punct de
vedere, Ministerul Educaţiei Naţionale are un punct de vedere nefavorabil.
Doamna deputat Raluca Turcan a propus amânarea dezbaterii pentru identificarea
surselor de finanţare şi așteptarea Punctului de vedere al guvernului.
Domnul deputat Anghel Stanciu, iniţiator, a fost de acord cu amânarea pentru
întocmirea unei fişe fiscale.
În urma dezbaterii, comisia a hotărât, cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă,
amânarea. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Radu Zlati, Florentin Gust,
Sorin Iacoban, Alexandru Băişanu, Petru Andea.
A urmat propunerea legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite şcolare. Plx.
26/2014.
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că Ministerul Educaţiei Naţionale are
un punct de vedere nefavorabil.
Domnul deputat Szabo Odon a solicitat amânarea, cu trei săptămâni, pentru
îmbunătăţirea şi amendarea propunerii legislative.
În urma dezbaterii, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea pentru trei
săptămâni. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Victor Cristea, Radu Zlati,
Petru Andea, Raluca Turcan.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 din
Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ. Plx. 137/2014.
Domnul deputat Cătălin Marian Rădulescu, iniţiator, a prezentat propunerea
legislativă şi a arătat că aceasta se referă la modificarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind
creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, în
sensul introducerii obligativităţii portului uniformelor şcolare în instituţiile de învăţământ
preuniversitar de stat şi particular.
În urma dezbaterii, comisia a hotărât, cu 16 voturi pentru şi 2 împotrivă, amânarea
pentru trei săptămâni. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Radu Zlati, Anghel
Stanciu, Petru Andea, Szabo Odon, Florica Cherecheş, Mihai Deaconu.
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A urmat propunerea legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare. PLx.
138/2014.
În urma dezbaterii, comisia a hotărât amânarea dezbaterii, cu 17 voturi pentru şi 1 vot
împotrivă.
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a
Educației Fizice și Sportului. Plx. 136/2014.
Domnul deputat Sorin Iacoban a solicitat amânarea dezbaterii pentru trei săptămâni.
Cu 17 voturi pentru şi 1 vot împotrivă a fost aprobată propunerea de amânare.
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 secretar de stat Cristian Cosmin a arătat că au avut loc mai multe întâlniri cu
subcomisia şi a propus amânarea pentru finalizarea preraportului.
În urma dezbaterii, comisia a hotărât cu unanimitate de voturi, amânarea cu trei
săptămâni. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Florentin Gust, Szabo Odon.
A urmat propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România. Plx.
143/2014.
Domnul deputat Petru Andea a propus amânarea dezbaterii. Cu 17 voturi pentru şi 1
vot împotrivă, propunerea de amânarea de fost aprobată.
În zilele de miercuri, 09 aprilie şi joi, 10 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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