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Marţi, 04 martie 2014   

 
Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

de la Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Ordinea de zi a şedinţei comune a fost următoarea:   
- Audierea doamnei  Gabriela SZABO - candidat la funcţia de ministru al tineretului 

şi sportului. 
 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de doamna senator Ecaterina Andronescu, 
preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Senat. 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
Doamna Gabriela Szabo, candidat la funcţia de ministru al tineretului şi sportului, a 

prezentat strategia şi principalele obiective pe care şi-a propus să le realizeze în perioada 
următoare în domeniul tineretului şi sportului. 

În continuare, senatorii şi deputaţii celor două comisii au adresat întrebări doamnei 
Gabriela Szabo, candidat la funcţia de ministru al tineretului şi sportului. Apoi, doamna 
Gabriela Szabo a răspuns tuturor întrebărilor adresate. 

Au luat cuvântul următorii senatori: Dumitru Oprea, Cristiana Anghel, Daniel Barbu, 
Marko Bella, Marin Burlea; deputaţi: Angel Tâlvăr, Anghel Stanciu, Alin Petrache, Radu 
Zlati, Sorin Iacoban, Ion Eparu, Raluca Turcan, Sanda Maria Ardeleanu, Kereskenyi Gabor, 
Victor Cristea, Florica Cherecheş, Petru Andea, Traian Dobrinescu, Dragoş Zisopol.  

În urma audierii, comisiile avizează favorabil candidatura doamnei Gabriela Szabo la 
funcţia de ministru al tineretului şi sportului, cu 24 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 7 
abţineri. 

 
În continuare şi-a desfăşurat lucrările Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 

şi sport a Camerei Deputaţilor, cu următoarea ordine de zi:  
RAPOARTE 

 1. Propunere legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr.1 din 5 
ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale. Plx. 15/2014. 
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 2. Proiect de Lege privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice. PLx. 
83/2014. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice. Termen: 06 martie 2014. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de 
fructe în şcoli. Plx. 41/2014. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 13 martie 2014. 
 4. Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de 
fructe proaspete în şcoli. Plx. 338/2013. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 29 octombrie 2013.   
 5. Propunere legislativă privind Programul Naţional O Şansă prin Sport pentru copiii 
instituţionalizaţi. Plx. 482/2013. Raport. Termen: 5 decembrie 2013. 
 6. Propunere legislativă privind completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000. Plx. 488/2013. Raport. Termen: 5 decembrie 2013. 
 7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 privind 
educaţia fizică şi sportul. PLx. 724/2011. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. 
Termen: 08 octombrie 2013.  

AVIZE  
 8. Proiect de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de bonă. PLx. 75/2014. 
Aviz. Termen: 10 martie 2014. 
 9. Propunere legislativă pentru completarea dispoziţiilor Legii-cadru nr.284 din 28 
decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Plx. 
51/2014. Aviz. Termen: 03 martie 2014.  

Miercuri, 05 martie şi joi, 06 martie  2014 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 membri ai Comisiei, 
fiind absent 1deputat, după cum urmează: 
 - Dumitru Ovidiu Ioan – neafiliat. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
- Ioan Groza – director 
De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
- Cristian Cosmin – secretar de stat.  

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele 

Comisiei. 
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea articolului 58 din 

Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale. Plx. 15/2014. 
Doamna deputat Raluca Turcan a solicitat amânarea şi prelungirea termenului de 

depunere a raportului. 
Cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri, propunerea a fost aprobată. 
 
A urmat proiectul de Lege privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice. 

PLx. 83/2014. 
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Domnul director Ioan Groza a prezentat proiectul de lege şi a subliniat importanţa 
acestuia şi a susţinut aprobarea. Proiectul de lege are ca obiect crearea cadrului legal unitar 
privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, ca urmare a necesităţii adaptării şi 
actualizării legislaţiei naţionale cu noile reglementări europene în acest domeniu, în 
contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României şi care derivă din calitatea sa de 
stat membru al Uniunii Europene, evitând, astfel, eventualele sancţiuni generate de 
nerespectarea legislaţiei europene, prin depăşirea termenului de transpunere a Directivei nr. 
2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind 
protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, respectiv 10 noiembrie 2012, precum şi 
blocarea activităţii de cercetare ştiinţifică, contribuind în acelaşi timp la protecţia sănătăţii 
umane, a sănătăţii animalelor şi a mediului. 

În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost adoptat, în forma prezentată de Senat, cu 
17 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri. 

 
În continuare a fost luat în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli. Plx. 41/2014.  

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a prezentat propunerea legislativă şi a subliniat 
că Guvernul nu susţine aprobarea. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
încurajării implementării acestui program în şcoli.  

Domnul deputat Radu Zlati a propus respingerea propunerii legislative argumentând 
lipsa de fonduri.  

În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă cu 19 voturi pentru şi un 1 
vot împotrivă, din următoarele motive: modificările aduse prin Legea nr. 174/2013 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 49/2012 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli se aliniază prevederilor 
Regulamentului nr. 288/2009 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare 
comunitare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, fructe şi 
legume prelucrate şi produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de 
încurajare a consumului de fructe în şcoli, creând cadrul legal optim şi necesar pentru 
implementarea adecvată acestui program în şcoli. 

 
A urmat propunerea legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli. Plx. 338/2013.  

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a menţionat că Guvernul nu susţine aprobarea. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii, începând cu anul 
şcolar 2012-2013, pe perioada 15 septembrie  - 15 iunie, a programului de distribuire gratuită 
a merelor în şcoli pentru elevii claselor I-VIII din învăţământul de stat şi privat 
autorizat/acreditat.  
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Domnul deputat Radu Zlati a propus respingerea propunerii legislative. 
În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă cu 18 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă şi 1 abţinere, din următoarele motive: 
- conform acordului semnat de România cu Uniunea Europeană, care finanţează în 

mare parte acest program, acordarea de fructe proaspete elevilor se face pe maximum 90 de 
zile; 
 - propunerea de acordare a fructelor pe toată perioada anului şcolar determină 
influenţe financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat. Iniţiatorii nu au 
indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative propuse prin proiectul 
de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind astfel 
aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, respectiv prezentarea fişei financiare însoţită de ipotezele şi 
metodologia de calcul utilizată. 

 
În continuare a fost luat în dezbatere propunerea legislativă privind Programul 

Naţional O Şansă prin Sport pentru copiii instituţionalizaţi. Plx. 482/2013.   
Domnul secretar deputat Cristian Cosmin a arătat că Guvernul nu susţine aprobarea în 

forma iniţiatorului şi a propus amânarea în vederea găsirii unor soluţii mai bune. 
Domnul deputat Radu Zlati a propus respingerea propunerii legislative. 
În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă cu 17 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă şi 2 abţineri, din următoarele motive: 
- soluţiile propuse sunt insuficient conturate, imprecise şi incomplete, ceea ce ar 

determina o aplicare deficitară a acestora în practică. Astfel, nu sunt precizate: modul de 
organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, respectiv a comisiei judeţene pentru selecţia 
în sport a copiilor instituţionalizaţi; perioada în care se fac preselecţia şi selecţia finală; 
condiţiile în care copii selectaţi, care se retrag din program, vor fi reîncadraţi la aceleaşi 
autorităţi tutelare; 
 - majoritatea cluburilor sportive din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului 
nu dispun de spaţii de cazare şi masă, iar cele care au în administrare astfel de spaţii nu pot 
asigura condiţiile necesare unui centru de plasament, care să ofere protecţia, creşterea şi 
îngrijirea copiilor instituţionalizaţi sau alte cerinţe ce decurg din situaţia specială a acestora;  
 - se poate crea o discriminare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între copiii 
instituţionalizaţi şi copiii care provin din alte medii defavorizate;   
 - iniţiatorul nu a indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative 
propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(5) din 
Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii asupra 
bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea fişei 
financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată. 

 
A urmat propunerea legislativă privind completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000. Plx. 488/2013.  
Domnul secretar deputat Cristian Cosmin a precizat că Guvernul nu susţine aprobarea 

propunerii legislative. 
Domnul deputat Radu Zlati a propus respingerea propunerii legislative. 
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În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitatea voturilor 
celor prezenţi,  din următoarele motive: 

- în conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi 
Pescarilor Sportivi din România (AGVPS) aceasta este persoană juridică de utilitate publică 
şi de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, înscrisă din anul 2000 în Registrul asociaţiilor 
şi fundaţiilor de la Judecătoria Sectorului 2 şi Registrul naţional al persoanelor juridice fără 
scop patrimonial, recunoscută prin HG nr. 259/2001 ca fiind de utilitate publică, neavând 
însă statut de structură sportivă, aşa cum stipulează prevederile Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000; 
 - aceleaşi considerente se aplică şi asociaţiei Automobil Club Român; 
 - în România s-au creat, în condiţiile legii, Federaţia Română de Pescuit Sportiv şi 
Federaţia Română de Tir Sportiv, care sunt constituite şi funcţionează în calitate de structuri 
sportive.   

 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 

privind educaţia fizică şi sportul. PLx. 724/2011. 
Doamna deputat Raluca Turcan a propus amânarea dezbaterii cu două săptămâni.  
Cu unanimitate de voturi propunerea de amânare a fost aprobată.  
 
A urmat proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de bonă. PLx. 

75/2014.  
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Guvernul nu susţine aprobarea 

proiectului de lege. 
Domnul deputat Ion Eparu a subliniat că susţine aprobarea proiectului de lege şi a 

propus amânarea dezbaterii  cu două săptămâni. 
Cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere, propunerea de amânare a fost aprobată.  
 
S-a continuat cu propunere legislativă pentru completarea dispoziţiilor Legii-cadru 

nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice. Plx. 51/2014. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Guvernul nu susţine aprobarea 
propunerii legislative. 

Doamna deputat Raluca Turcan a propus amânarea dezbaterii. 
Cu unanimitate de voturi propunerea de amânare a propunerii legislative a fost 

aprobată.  
 
În zilele de miercuri, 05 martie şi joi, 06 martie 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 
 
 
 
 


