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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 02 martie 2015
Nr. 4c-9/54
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele 24, 25 și 26 februarie 2015
Marţi, 24 februarie 2015
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Tineretului și Sportului
- Alina Cazanachi – secretar de stat
- Ionuț Cojocaru - consilier
De la Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
- Andrei Kiraly – secretar de stat
De la Fundația Națională pentru Tineret - reprezentanți fundații județene
- Biro Mircea Ștefan
- Dacălu Iulian
- Dumitrescu Marcel Alexandru
- Ionescu Paul Florin
- Kereszturi Mihaela
- Lucan Dan
- Mîtîcă Valeriu
- Oprea Doina Sorina
- Plăcintă Ticu
- Popa Marian
- Popa Vlad Alexandru
- Todoran Daniel
- UdrescuVasile Ovidiu
- Vasile Cornel
- Grigore Valentin
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
Marţi, 24 februarie 2015, Ora 10.00
I. AVIZ
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2014
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare. PLx.
569/2014. Aviz comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a

Senatului. Termen: 10 februarie 2015. Iniţiator: Guvern. CD + Senat - Cameră
decizională.
II. RAPOARTE
1. 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.
2. Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx.
574/2014. Raport suplimentar. Retrimis de la Plen. Termen: 25.02.2015.

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice
sportului nr. 69/2000. Plx 32/2015.
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.94/2014 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei. PLx. 1/2015.
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul deputat Sorin Avram Iacoban,
vicepreședintele Comisiei.
La ora 10.20 constatându-se lipsa cvorumului, lucrările şedinţei au fost suspendate..
La insistența domnului vicepreședinte Alexandru Ștefan Băișanu a fost convocat Biroul
Comisiei, care a hotărât reluarea lucrărilor la ora 11.00.
La ora 11.00, s-a constat lipsa cvorumului și, în consecință, lucrările Comisiei au fost
din nou suspendate.
La ora 12.00 a fost convocată o nouă întrunire a Biroului Comisiei, domnul
vicepreședinte Alexandru Ștefan Băișanu și doamna secretar Raluca Turcan propunând
reluarea lucrărilor la ora 14.00. Cu 2 voturi pentru și 3 voturi împotrivă această propunere
nu a fost aprobată. Biroul Comisiei a hotărât ca următoarea ședință a Comisiei să se
întrunească în ziua de joi, 26 februarie 2015, ora 10.00, cu aceeași ordine de zi, cu singura
modificare ca punctul 4 de pe acesta să devină punctul 1.
Miercuri, 25 februarie 2015
Plenul Camerei Deputaților, întrunit în ședința din data de miercuri, 25 februarie
2015, a hotărât dezbaterea în cadrul Comisiei pentru învățământ a proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2014 privind modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (PLx.
1/2015) și depunea raportul asupra acestuia până miercuri, 25 februarie 2015, ora 14.00.
Urmare hotărârii Plenului Camerei Deputaților, ședința Comisiei a avut loc miercuri,
25 februarie 2015, ora 11.00.
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 deputați din totalul de 26 membri ai
Comisiei, fiind absenți 2 deputați, după cum urmează:
- Deaconu Mihai – Grupul Parlamentar al PP-DD
- Gust-Băloșin Florentin – neafiliat.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei Naţionale
- Andrei Kiraly – secretar de stat
- Ioan Groza – director.
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Înainte de începerea ședinței, domnul vicepreședinte Alexandru Ștefan Băișanu a
propus ca la ședința de săptămâna viitoare să fie luat în dezbatere Regulamentul de
organizare și funcționare al Comisiei.
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul deputat Sorin Avram Iacoban,
vicepreședintele Comisiei.
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.
În continuare, s-a trecut la dezbaterea PLx. 1/2015 pe articole.
Au fost făcute amendamente, ce au fost aprobate cu majoritatea voturilor celor
prezenți, dar au fost și amendamente respinse. Amendamentele admise și cele respinse se
regăsesc în raportul Comisiei.
În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost aprobat cu 12 voturi pentru, 8 voturi
împotrivă și 3 abțineri.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Sorin Avram Iacoban, Dragoș
Gabriel Zisopol, Alexandru Ștefan Băișanu, Raluca Turcan, Victor Cristea, Radu Zlati,
Petru Andea, Anghel Stanciu, Szabo Odon, Ovidiu Ioan Dumitru, Cosmin Nicula.
În ziua de joi, 26 februarie 2015, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.

VICEPREȘEDINTE

SECRETAR

Sorin Avram Iacoban

Victor Cristea
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