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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 27, 28, 29 şi 30 mai  2013 

 
 Şedinţele Comisiei din zilele de 27, 28, 29 şi 30 mai 2013 au avut următoarea ordine 
de zi: 

Luni, 27 mai 2013 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 110/2013. Raport. Termen: 20 mai 2013. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

2. Proiect de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor 
de educaţie timpurie antepreşcolară. PLx. 735/2011. Raport comun suplimentar cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru economic. 
Termen: 2 aprilie 2013. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege privind abrogarea art. IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 
competiţiilor şi a jocurilor sportive. PLx. 127/2013. Raport comun cu Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Termen: 28 mai 2013.  Iniţiator: Guvern. 
C.D. – Cameră decizională.  

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a 
educaţiei fizice şi sportului. Plx. 223/2012. Raport. Termen: 20 iunie 2012..C.D. – 
Cameră decizională. 

 
Marţi, 28 mai,  miercuri, 29 mai  şi joi, 30 mai  2013 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

Luni, 27 mai 2013 
 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele 
Comisiei. Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  
 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 110/2013).   
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii 
disciplinei „Educaţia pentru sănătate” ca disciplină obligatorie în învăţământul 
preuniversitar şi universitar. 
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 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că ministerul nu susţine aprobarea 
propunerii legislative.  
 Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a propus respingerea propunerii legislative. 
Propunere de respingere a fost aprobată cu unanimitate de voturi, din următoarele 
considerente: 
 - în unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar din România se predă o 
disciplină opţională în cadrul programului Educaţia pentru sănătate. De asemenea, ore de 
studii care să conţină elemente de educaţie pentru sănătate sunt cuprinse şi în alte discipline 
de studiu. Pe cale de consecinţă, propunerea legislativă ar constitui o suprareglementare în 
domeniu.  
 
 A urmat proiectul de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate 
unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară ( PLx. 735/2011).  
 Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal general 
privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor educaţiei timpurii 
antepreşcolare. Potrivit proiectului, finanţarea cheltuielilor necesare construcţiei şi 
modernizării acestor clădiri se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, de la bugetele locale şi/sau din alte surse legal 
constituite şi din fonduri de la investitori privaţi. 
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly, a precizat că ministerul nu susţine aprobarea 
proiectului de lege, nu are prevăzut în buget finanţarea acestor construcţii.  
 Domnii deputaţi Victor Cristea şi Petru Andea au susţinut respingerea proiectului de 
lege. 
 Doamna deputat Raluca Turcan a menţionat că Grupul Parlamentar PD-L va vota 
împotriva respingerii. 
 Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a supus votului propunerea de respingere, care a fost 
aprobat cu 14 voturi pentru respingere şi 5 voturi împotriva respingerii, din următoarele 
motive: 
 - nu sunt prevăzute sursele de finanţare necesare aplicării măsurilor propuse, deşi 
iniţiativa are implicaţii asupra bugetului de stat şi asupra bugetelor locale, încălcându-se 
astfel prevederile art. 138 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi cele ale Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 
 - bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, 
motiv pentru care nu pot fi înstrăinate, ci doar concesionate sau închiriate;  
 - nu este precizată autoritatea căreia îi sunt transmise terenurile/clădirile destinate 
unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară şi perioada pentru care se realizează această 
transmitere; 
 - autorităţile administraţiei publice nu pot participa cu bunuri din domeniul public la 
iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte de parteneriat public-privat deoarece s-ar încălca 
prevederile art. 136 alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
 - nu se stabileşte cine finanţează procentul de 40% în situaţia în care nu există 
investitori privaţi interesaţi pentru construirea şi modernizarea unităţilor de educaţie 
timpurie antepreşcolară. 
 
 A urmat proiectul de Lege privind abrogarea art. IV din Legea nr.10/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu 
ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. (PLx. 127/2013).  
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea articolului IV din Legea nr. 
10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive. Prin articolul IV din 
Legea nr. 10/2012 s-a instituit obligativitatea Guvernului României de a emite normele 
metodologice corespunzătoare de aplicare a Legii nr. 4/2008. Legea nr. 4/2008 nu conţine, 
cu excepţia alin. (5) al art. 532, dispoziţii pentru a căror aplicare să fie necesară adoptarea 
unor reglementări cu caracter metodologic. Alineatul (5) al art. 532 prevede ca „procedurile 
de primire a suporterilor faţă de care s-a dispus măsura interzicerii accesului la competiţii şi 
jocuri sportive care se prezintă la sediul poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră se 
stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.” Ca urmare, emiterea a două 
acte normative cu caracter metodologic, ordin al ministrului şi hotărâre a guvernului, nu se 
justifică. 
 Doamna Irina Alexe, şef serviciu în Ministerul afacerilor Interne, a prezentat 
proiectul de lege şi a susţinut aprobarea acestuia. 
 Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a supus votului propunerea de adoptare a proiectului 
de lege în forma adoptată de Senat, propunere care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
  
 Dezbaterea asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului (Plx. 223/2012) a fost amânată.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Andrei Kiraly – secretar de stat 
- Constantin Mateescu – consilier 
De la Ministerul Afacerilor  Interne 
- Irina Alexe – şef serviciu  

 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
- Tîlvăr Angel  - preşedinte 
- Băişanu Ştefan-Alexandru  - vicepreşedinte 
- Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte 
- Cristea Victor  - secretar 
- Turcan Raluca - secretar  
- Andea Petru   
- Anuşca Roxana-Florentina   
- Ardeleanu Sanda-Maria   
- Berci Vasile   
- Cherecheş Florica     
- Deaconu Mihai   
- Dobrinescu Traian     
- Dumitru Ovidiu-Ioan   
- Eparu Ion  
- Enache Marian 
- Giurescu Dinu 
- Grecea Maria 
- Gust Băloşin Florentin    
- Kereskényi Gábor   
- Oros Nechita-Adrian   
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- Mihăilă Ioan  
- Petrache Adrian-Alin   
- Rădulescu Romeo  
- Resmeriţă Cornel-Cristian     
- Stanciu Anghel     
- Ştefănescu Elena Cătălina   
- Vasilică Radu Costin   
- Zlati Radu. 
 
La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat  Szabó Ödön.   

 
 

În zilele de marţi, 28 mai, miercuri, 29 mai  şi  joi, 30 mai  2013,  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 
 
 
 


