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SINTEZA
şedinţei Comisiei din zilele de 23 și 25 februarie 2016
Şedinţele Comisiei din zilele de 23 și 25 februarie 2016 au avut următoarea ordine de
zi:

Marți, 23 februarie 2016
I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi specifice personalului
didactic din învăţământul preuniversitar. Plx. 886/2015. Raport comun cu Comisia pentru
muncă și protecție socială.
2. Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 133 din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011. Plx.615/2015. Raport. Termen: 15 februarie 2016.
II. AVIZ
3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Plx. 36/2016. Aviz.
Termen: 29 februarie 2016. C.D. – Cameră decizională.
III. DEZBATERE PRIVIND TINERETUL ȘI SPORTUL
Invitat: Doamna Elisabeta LIPĂ - Ministrul Tineretului şi Sportului
IV. DIVERSE
Joi, 25 februarie 2016
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Marți, 23 februarie 2016

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Adrian Nicolae Diaconu, președintele
Comisiei.
Domnul deputat Anghel Stanciu a precizat, referitor la punctul 2 din ordinea de zi,
Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea art.133 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011 (Plx.615/2015), că a fost stabilită o întâlnire cu doamna senator Ecaterina
Andronescu, inițiator, în cursul zilei de 23 februarie, la ora 13.00, și, în consecință, a
solicitat amânarea dezbaterii cu o săptămână.
Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată propunerea de amânare cu o săptămână.

A urmat propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi specifice personalului
didactic din învăţământul preuniversitar. Plx. 886/2015.
Domnul deputat Anghel Stanciu a menționat că această propunere legislativă este
foarte importantă, impactul este mare, nu numai financiar ci și emoțional. De aceea, a
propus amânarea dezbaterii cu 2 săptămâni și a arătat că nu se poate lua o decizie decât în
ședință comună cu Comisia pentru muncă și protecție socială și în prezența inițiatorilor.
Domnul secretar de stat Gabriel Liviu Ispas a subliniat că punctul de vedere al
ministerului este negativ, dar propunerea domnului deputat Anghel Stanciu este bună și o
discuție cu părțile implicate poate aduce plus valoare.
Doamna deputat Raluca Turcan a propus respingerea propunerii legislative deoarece
există riscul să treacă tacit. Nu se poate face o modificare în grabă fără să fie prezentat
impactul bugetar.
Domnul deputat Petru Andea a susținut propunerea legislativă și a propus adoptarea
acesteia arătând că ideea este de sorginte liberală. Totodată, a precizat că mai este timp
pentru dezbateri și nu va trece tacit.
Domnul deputat Szabo Odon a susținut propunerea de adoptare a propunerii
legislative.
Domnul deputat Radu Zlati a susținut amânarea dezbaterii.
Cu 16 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, a fost aprobată propunerea de dezbatere în
ședință comună și, totodată, de amânare a dezbaterilor cu 2 săptămâni.
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru completarea
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de
muncă. Plx. 36/2016.
Domnul Eduard Corjescu, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice, a prezentat propunerea care are ca obiect completarea cu
un articol a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței
de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca angajatorii, inclusiv
administrațiile publice locale sau centrale, care încadrează în muncă pe durată
nedeterminată șefii de promoție, absolvenți ai unor instituții de învățământ preuniversitar și
universitar, să primească anumite facilități.
În urma dezbaterii, Comisia, cu 18 voturi pentru și 1 abținere, a hotărât să emisă aviz
negativ asupra propunerii legislative.
În continuare a urmat dezbaterea privind tineretul și sportul românesc, la care a
participat ca invitat doamna Elisabeta Lipă, ministrul Tineretului şi Sportului.
În intervenţia sa, doamna ministru Lipă a subliniat faptul că Circulara nr. 377/2016
adresată federaţiilor sportive naţionale nu a avut alt scop decât acela de a reaminti faptul că
legislaţia în vigoare stipulează, într-un mod lipsit de echivoc, faptul că imnul de stat al ţării
noastre se intonează în mod obligatoriu cu ocazia desfăşurării competiţiilor internaţionale în
care România este reprezentată.
Cu privire la acest aspect, o parte dintre membrii Comisiei au anunţat că sunt
inițiatorii unei propuneri legislative care urmează să modifice legislaţia în vigoare, astfel
încât imnul de stat al României să fie intonat şi cu ocazia desfăşurării competiţiilor sportive
naţionale.
Doamna ministru Elisabeta Lipă a mai precizat faptul că ministerul lucrează la
elaborarea unor modificări substanţiale ale Legii educaţiei fizice şi sportului şi ale Legii

tinerilor, modificări menite să pună aceste acte normative în concordanţă cu realităţile
actuale.
De asemenea, doamna ministru a adus la cunoştinţa membrilor Comisiei ultimele
informaţii legate de numărul sportivilor români calificaţi deja pentru Jocurile Olimpice de la
Rio de Janeiro din vara acestui an, precum şi estimările asupra numărului total de sportivi
care ar putea să se mai califice pentru această competiţie sportivă majoră. Conform acestor
estimări, numărul total al sportivilor români calificaţi se va ridica la 70, număr ce diferă
substanţial de estimările făcute de federaţiile sportive, care speră să poată deplasa minimum
120 de competitori la Rio de Janeiro.
În continuare doamna ministru Elisabeta Lipă a răspuns întrebărilor adresate de
membrii Comisiei.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Radu Zlati, Dragoș Gabriel Zisopol,
Raluca Turcan, Szabo Odon, Ștefan Alexandru Băișanu, Ion Eparu, Florica Cherecheș,
Sorin Avram Iacoban.
La lucrările Comisiei au participat ca invitați:
De la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
- Gabriel Liviu Ispas – secretar de stat
De la Ministerul Tineretului și Sportului
- Elisabeta Lipă - ministru
De la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
- Eduard Corjescu – secretar de stat.
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Diaconu Adrian Nicolae președinte, Băișanu Ștefan-Alexandru - vicepreședinte, Iacoban Sorin Avram vicepreședinte, Zisopol Dragoş Gabriel - vicepreşedinte, Cristea Victor, Turcan Raluca,
Andea Petru, Ardeleanu Sanda-Maria, Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai,
Dumitru Ovidiu-Ioan, Enache Marian, Eparu Ion, Oros Nechita-Adrian, Rădulescu Romeo,
Resmeriță Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Szabó Ödön, Vasilică Radu Costin, Vreme
Valerian, Zlati Radu.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Anușca Roxana Florentina, Grecea
Maria, Gust-Băloșin Florentin, Marin Laura.
În ziua de joi, 25 februarie 2016 lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.
La şedinţa Comisiei de joi, 25 februarie 2016 au fost prezenţi următorii deputaţi:
Diaconu Adrian Nicolae - președinte, Băișanu Ștefan Alexandru - vicepreşedinte, Iacoban
Sorin Avram - vicepreședinte, Zisopol Dragoş Gabriel - vicepreşedinte, Cristea Victor secretar, Turcan Raluca - secretar, Andea Petru, Anuşca Roxana-Florentina, Ardeleanu
Sanda-Maria, Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan,
Enache Marian, Eparu Ion, Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Oros Nechita-Adrian,
Rădulescu Romeo, Resmeriţă Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin,
Vreme Valerian, Zlati Radu.
La şedinţa Comisiei a absentat domnii deputați: Marin Laura și Szabó Ödön.
PREȘEDINTE
Adrian Nicolae DIACONU

