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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 10 septembrie 2014 
Nr. 4c-9/170 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele 2, 3 şi 4 septembrie 2014  

 
 

Marţi, 2 septembrie 2014 
 
 

 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 26 membri ai Comisiei, 
fiind absent 1 deputat, după cum urmează: 
 - Angel Tîlvăr – Grupul parlamentar al PSD. 

 
 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:   

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale. Plx. 267/2014. Raport. Termen: 04 septembrie 2014. C.D. – Prima Cameră 
sesizată. 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 privind practica 
elevilor și studenților. PLx. 281/2014. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine 
publică și echilibru ecologic. Termen: 19 iunie 2014. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

3. Proiect de Lege privind declararea zilei de început de an școlar - Zi liberă pentru 
părinți. PLx. 170/2014. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 
Termen: 22 aprilie 2014. C.D. – Cameră decizională. Respins de Comisie în ședința din 15 
aprilie 2014. Adoptat de Comisia pentru muncă în ședința din 17 iunie 2014. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de 
stat şi private cu program normal de 4 ore. PLx. 338/2014. Aviz. Termen: 08 septembrie 
2014. C.D. – Cameră decizională. 
 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol, vicepreşedintele 
Comisiei.  

Lucrările şedinţei au debutat cu dezbateri generale asupra proiectelor de lege înscrise 
pe ordinea de zi.  

Ulterior, s-au distribuit materiale referitoare la proiectele de lege cu care Comisia a fost 
sesizată.  
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În continuare, s-a stabilit ordinea de zi pentru şedinţele din următoarea săptămână 
precum şi legile care vot fi luate în dezbatere.  

 
În zilele de miercuri, 3 septembrie şi de joi, 4 septembrie 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 


