
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 08 iunie 2015 
Nr. 4c-9/149 
 
 

SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 03 și 04 iunie 2015 

 
Şedinţele Comisiei din zilele 03 și 04 iunie 2015 au avut următoarea ordine de zi: 
 

Miercuri, 03 iunie 2015 
I. RAPOARTE 

1. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 69 din 2000 a 
educaţiei fizice şi sportului. Plx. 257/2015. Raport. Termen: 2 aprilie 2015.  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare. Plx. 670/2011. Raport. Termen: 20 decembrie 2011. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. Raportori: deputaţii Petru Andea, Sanda 
Maria Ardeleanu, Szabo Odon.   
 3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică 
şi dezvoltarea tehnologică. PLx 377/2011. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. 
Termen: 10 aprilie 2012. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. Raportori: 
deputaţii Petru Andea, Sanda Maria Ardeleanu, Szabo Odon, Nechita Adrian Oros, Anghel 
Stanciu. 

4. Propunere legislativă privind siguranţa în unităţile de învățământ. Plx. 258/2015. 
Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Termen: 
2 aprilie 2015.  

II. AVIZE 
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 

pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri. PLx. 
404/2015. Aviz. Termen: 22 mai 2015. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

6. Propunere legislativă privind abrogarea art.15 din Ordonanţa Guvernului 
nr.29/2013. Plx. 420/2015. Aviz. Termen: 28 mai 2015.  

III. DIVERSE 
Joi, 04 iunie 2015 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae 
Diaconu, președintele Comisiei.  

Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea 

Legii nr. 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului. Plx. 257/2015. 
 Domnul deputat Adrian Miroslav Merka, inițiator, a precizat că la dezbaterile care au 
avut loc săptămâna trecută a prezentat argumentele pentru adoptarea propunerii legislative, 
în consecință, acum a solicitat din nou adoptarea acesteia.  

Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea până la primirea punctului de 
vedere al Guvernului, deoarece prin această inițiativă legislativă se modifică o lege organică 
și anume Legea educației naționale nr.1/2011.  

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a menționat că, în forma 
inițiatorului, ministerul nu susține adoptarea propunerii legislative. A fost de acord cu 
propunerile de amânare și de dezbatere între Ministerul Educației și Cercetării Științifice și 
Ministerul Tineretului și Sportului pentru găsirea unor soluții. 

Domnul secretar de stat Cristian Cosmin s-a declarat de acord cu o dezbatere între 
cele două ministere pentru armonizarea divergențelor. 

Domnul deputat Radu Zlati a subliniat că nu se poate ca o lege ordinară să modifice o 
lege organică și roagă cele două ministere să analizele  punctele divergente. În forma actuală 
nu susține adoptarea. 

Doamna deputat Raluca Turcan a considerat o lipsă de interes a ministerelor care nu 
au găsit până acum o modalitate de dezbatere a divergențelor din propunerea legislativă. 

Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a suspus votului propunere de amânare a 
dezbaterii. Această propunere nu a fost aprobată deoarece nu a întrunit numărul de voturi 
necesare. 

În continuare, s-a trecut la dezbaterea pe articole, care au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. Supusă votului, propunerea legislativă a fost adoptată cu 9 voturi 
pentru, 7 voturi împotrivă și 1 abținere.  

 
A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2011 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea 
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. Plx. 670/2011. 

Domnul deputat Petru Andea, în calitate de raportor, a solicitat amânarea dezbaterii 
cu două săptămâni, deoarece proiectul de lege are conexiuni multiple cu legislația muncii și 
cu legislația privind protecția proprietății intelectuale.  

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. PLx 377/2011. 

Domnul deputat Petru Andea, în calitate de raportor, a solicitat amânarea dezbaterii 
cu două săptămâni. 

Propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă privind siguranţa în 

unităţile de învățământ. Plx. 258/2015. 
Doamna deputat Maria Grecea, în calitate de inițiator și raportor, a subliniat faptul că 

subcomisia s-a întrunit și a întocmit un preraport, care a fost transmis membrilor Comisiei, 
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Preraportul conține observații și propuneri care îmbunătățesc forma inițială și consideră că 
va fi agreat de membrii Comisiei. 

Domnul Bogdan Tohăneanu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a 
precizat că punctul de vedere al ministerului este negativ, deoarece există un Memorandum 
aprobat la nivelul Guvernului, ce cuprinde un plan de acțiune cu implicare serioasă a tuturor 
factorilor în ceea ce privește siguranța în școli.  

Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a fot de acord cu punctul de vedere 
negativ al reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne. A considerat că Legea 
nr.35/2007 este acoperitoare.  

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a propus adoptarea propunerii 
legislative cu modificările din preraportul elaborat de subcomisia de lucru. 

Domnul deputat Petru Andea, raportor, a arătat că s-a lucrat foarte mult pe textul 
inițiativei legislative, au fost aduse modificări și îmbunătățiri și a susținut adoptarea 
preraportului. 

Domnul deputat Radu Zlati a susținut adoptarea propunerii legislative cu modificările 
aduse de subcomisia de lucru.  

Domnul Constantin Alexandru Manda, vicepreședintele Asociației elevilor din 
Constanța, a menționat că elevii nu sunt de acord cu art.5 care prevede semne distinctive, 
uniformă, eșarfă și propun ca semn distinctiv, ecuson sau insignă.  

Domnul deputat Remus Cernea  a susținut propunerea de amendare a elevilor, este de 
acord cu un semn distinctiv dar nu uniformă sau eșarfă. 

Domnul vicepreședinte Alexandru Ștefan Băișanu și domnul deputat Ovidiu Dumitru 
au fost de acord cu propunerea Asociației elevilor din Constanța. 

În urma dezbaterii, preraportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi și va fi înaintat 
spre dezbatere Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, pentru 
întocmirea raportului comun.  

 
A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și alte măsuri. 
PLx. 404/2015. 

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege.  

 
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterea propunerii legislative privind abrogarea 

art.15 din Ordonanţa Guvernului nr.29/2013. Plx. 420/2015.  
În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 9 voturi pentru și 4 voturi împotrivă, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 
 
În ziua de joi, 04 iunie 2015, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   
 
 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

- Andrei Kiraly – secretar de stat 
- Tudor Prisăcaru – secretar de stat 
- Constantin Enăchioiu - director 
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- Ion Stănciulescu - director 
 De la Ministerul Tineretului și Sportului 

- Cristian Cosmin – secretar de stat 
 De la Ministerul Afacerilor Interne 

- Bogdan Tohăneanu - secretar de stat 
Inițiatori: 

- deputat Merka Adrian Miroslav – Plx 257/2015. 
De la Asociația Elevilor din Constanța 
- Manda Constantin Alexandru (Plx 258/2015). 

 La ședința Comisiei a mai participat și domnul deputat Florin Remus Cernea (Plx 
258/2015). 
 
 
 La şedinţa Comisiei 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, Berci Vasile, Cherecheş Florica, Deaconu Mihai, Dumitru 
Ovidiu-Ioan, Enache Marian, Eparu Ion, Grecea Maria, Marin Laura, Oros Nechita-Adrian, 
Rădulescu Romeo, Stanciu Anghel, Szabó Ödön, Vasilică Radu Costin, Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anușca Roxana Florentina, 
Ardeleanu Sanda-Maria, Gust Băloșin Florentin, Resmeriță Cornel-Cristian.  

 
În ziua de joi, 04 iunie 2015, 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, 04 iunie 2015 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, Marin Laura, Oros 
Nechita-Adrian,  Rădulescu Romeo, Resmeriţă Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Vasilică 
Radu Costin,  Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabó Ödön.   
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Adrian Nicolae DIACONU 

 


