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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 05 mai 2014 
Nr. 4c-9/110 
 

SINTEZA 
asupra şedinţelor Comisiei din zilele de 23 şi 24 aprilie 2014 

 
Şedinţele Comisiei din zilele de 23 şi 24 aprilie 2014 au avut următoarea ordine de zi: 

Miercuri, 23 aprilie 2014 
I. RAPOARTE 

 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2014 
privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. PLx. 179/2014. 
Procedură de urgență. Raport. Termen: 24 aprilie 2014. Iniţiator: Guvern. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 
 2. Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii Române. Plx. 
199/2014. Raport comun cu Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă. 
Termen: 08 mai 2014. C.D. – Cameră decizională. 

II. AVIZE  
 3. Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind 
transporturile rutiere. PLx. 192/2014. Aviz. Termen: 23 aprilie 2014.. C.D. – Cameră 
decizională. 
 4. Propunere legislativă pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor - cazuri 
sociale. Plx. 197/2014. Aviz. Termen: 28 aprilie 2014. C.D. – Cameră decizională. 
 5. Propunere legislativă privind facilitățile acordate elevilor -cazuri sociale pentru 
transportul public în comun. Plx. 198/2014. Aviz. Termen: 28 aprilie 2014. C.D. – Cameră 
decizională. 
 6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății. PLx. 201/2014. Aviz. Termen: 28 aprilie 2014. C.D. – 
Cameră decizională. 

Joi, 24 aprilie 2014 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Miercuri, 23 aprilie 2014 

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

Comisiei.  
Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011. 
PLx. 179/2014. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 253 alin. (1) lit. a) și b) 
şi completarea Anexei din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul punerii de acord a prevederilor declarate neconstituționale 
prin Decizia Curții Constituționale nr. 106/2014 cu dispozițiile Constituției României. Astfel, 
se acordă posibilitatea cadrelor didactice calificate, care au obținut cel puțin nota/media 7 la 
concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani și care sunt 
angajate deja pe perioadă determinată, de a fost repartizate în ședință publică de către 
inspectoratul școlar pe posturi didactice/catedre vacante și viabile. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale 
susţine aprobarea proiectului de lege. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru şi 2 abțineri, adoptarea 
proiectului de lege  în forma prezentată de inițiator. 

 
A urmat propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii Române. 

Plx. 199/2014. 
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale nu 

susţine aprobarea în forma prezentată, propunând modificarea datei de 9 mai cu data de 15. 
Domnul deputat Radu Zlati a propus amânarea dezbaterilor. 
În urma dezbaterii, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii cu 

trei săptămâni. 
 
Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului 

nr.27/2011 privind transporturile rutiere. PLx. 192/2014. 
Domnul deputat Szabo Odon, iniţiator, a prezentat propunerea legislativă şi a subliniat 

importanţa acesteia. 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
 
S-a continuat cu propunerea legislativă pentru prevenirea abandonului școlar în rândul 

elevilor - cazuri sociale. Plx. 197/2014. 
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale nu 

susţine aprobarea.  
Domnul deputat Szabo Odon a propus respingerea propunerii legislative. 
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Szabo Odon, Angel Tîlvăr, Radu Zlati. 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea negativă a propunerii legislative. 
 
A urmat propunerea legislativă privind facilitățile acordate elevilor - cazuri sociale 

pentru transportul public în comun. Plx. 198/2014. 
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale nu 

susţine aprobarea.  
Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a propus respingerea propunerii legislative. 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea negativă a propunerii legislative. 
 
S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. PLx. 201/2014. 
Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a propus respingerea propunerii legislative. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a propunerii legislative. 
 La lucrările Comisiei u participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Andrei Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Culturii 
- Irina Cajal – secretar de stat. 
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 
- Ardeleanu Sanda-Maria 
- Andea Petru   
- Anuşca Roxana-Florentina   
- Berci Vasile   
- Cherecheş Florica     
- Deaconu Mihai   
- Dumitru Ovidiu-Ioan  
- Enache Marian 
- Eparu Ion  
- Giurescu Dinu 
- Grecea Maria 
- Gust Băloşin Florentin 
- Iacoban Sorin Avram   
- Kereskényi Gábor   
- Oros Nechita-Adrian   
- Petrache Adrian-Alin   
- Rădulescu Romeo  
- Resmeriţă Cornel-Cristian    
- Stanciu Anghel     
- Szabó Ödön 
- Vasilică Radu Costin   
- Zlati Radu. 
 
În ziua de joi, 24 aprilie 2014, 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 au fost prezenţi următorii deputaţi: Tîlvăr Angel  - preşedinte, 

Băişanu Ştefan-Alexandru - vicepreşedinte, Zisopol Dragoş Gabriel - vicepreşedinte,  Cristea 
Victor  - secretar, Turcan Raluca – secretar, Ardeleanu Sanda-Maria, Andea Petru, - Anuşca 
Roxana-Florentina, Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Dumitru Ovidiu-Ioan, 
Enache Marian, Eparu Ion, Giurescu Dinu, Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Iacoban 
Sorin Avram, Oros Nechita-Adrian, Petrache Adrian-Alin, Rădulescu Romeo, Resmeriţă 
Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin şi  Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputaţi Kereskényi Gábor şi  Szabó Ödön.   
 

PREŞEDINTE 
Angel TÎLVĂR 


