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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 31 martie 2014 
Nr. 4c-9/74 
 

SINTEZA 
asupra şedinţelor Comisiei din zilele de 18, 19 şi 20 martie 2014 

 
Şedinţele Comisiei din zilele de 18, 19 şi 20 martie 2014 au avut următoarea ordine de 

zi: 
Marţi, 18 martie 2014 

I. RAPOARTE 
  1. 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.  

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 aprilie 
2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti. 
Plx 868/2007. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 14 
februarie 2008. Iniţiatori: deputaţi PSD: Andea Petru, Iordache Florin, Ponta Victor-
Viorel, Stanciu Anghel, senatori PSD: Andronescu Ecaterina. C.D. – Cameră decizională. 
Comisia pentru învăţământ a elaborat un preraport care a fost transmis Comisiei juridice în 
data de 29 septembrie 2008. 

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. 

4. 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.  Termen: 28 mai 2013. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare. Plx. 334/2012. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 01 octombrie 2012.  

II. AVIZE  
 6. Proiect de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de bonă. PLx. 75/2014. 
Aviz. Termen: 10 martie 2014.  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=313&leg=2004&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=212&leg=2004&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=7&leg=2004&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=7&leg=2004&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=173&leg=2004&cam=2
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=234&leg=2004&cam=2
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 7. Proiect de Lege privind folosirea limbajului semnelor române şi/ limbajului 
mimico-gestual oficial prin interpret autorizat. PLx. 112/2014. Aviz. Termen: 19 martie 
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 modificarea şi completarea Legii 

nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul. PLx. 724/2011. 
Doamna deputat Diana Tuşa, iniţiator, a subliniat că proiectul de lege a mai fost 

dezbătut în cadrul comisiei şi faţă de amendamentele care au fost aprobate au mai fost făcute 
unele modificări care vor fi prezentate. 

Domnul secretar de stat Cristian Cosmin a precizat că ministerul este de acord cu 
aprobarea proiectului de lege cu amendamentele şi modificările aduse de iniţiator. 

Doamna deputat Raluca Turcan a propus amânarea cu o săptămână pentru 
armonizarea textului cu amendamentele aduse, mai ales că la Senat proiectul de lege a trecut 
tacit. Cu unanimitate de voturi a fost aprobată această propunere. La dezbateri au luat 
cuvântul următorii deputaţi: Radu Zlati, Florentin Gust, Szabo Odon, Raluca Turcan.  

 
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 

aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti. Plx 868/2007. 

Domnul deputat Florentin Gust a arătat că subcomisia constituită nu s-a întrunit 
niciodată şi nu are un punct de vedere. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea cu o săptămână şi menţinerea 
vechii subcomisii de lucru. Cu unanimitate de voturi această propunere a fost aprobată. 
Subcomisia este formată din următorii deputaţi: Radu Zlati, Florentin Gust, Szabo Odon. 
 

În continuare a fost luat în dezbatere 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 ministru delegat Mihnea Costoiu a spus că ministerul se află în plină reformă 
a sistemului de cercetare. În decursul anului 2013 au avut loc dialoguri pe această temă cu 
Guvernul, Parlamentul European, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi, în scurt 
timp, se va ajunge la un punct de vedere comun cu partenerii europeni. În aceste condiţii a 
solicitat o amânare de două săptămâni. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a reamintit că a făcut parte din subcomisia de lucru şi 
împreună cu reprezentanţii ministerului au avut loc numeroase discuţii. A propus să se 
menţină subcomisia şi împreună cu reprezentanţii ministerului să se armonizeze punctele 
divergente. 

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată şi amânarea dezbaterii şi componenţa lărgită 
a subcomisiei de lucru, formată din următorii deputaţi: Petru Andea, Sanda Maria Ardeleanu, 
Szabo Odon, Nechita Adrian Oros, Anghel Stanciu. 

 
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.  
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Domnul ministru delegat Mihnea Costoiu a solicitat, în acelaşi context, amânarea 
dezbaterii pentru trei săptămâni. Cu unanimitate de voturi propunerea de amânare a fost 
aprobată.  De asemenea subcomisia de lucru formată din deputaţii Petru Andea, Sanda Maria 
Ardeleanu, Szabo Odon se va întâlni pentru săptămâna viitoare. 
 
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu 
Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare. Plx. 334/2012.  
 Domnul ministru delegat Mihnea Costoiu a arătat că în principiu ministerul este de 
acord cu aprobarea acestei iniţiative, după adăugarea unor elemente noi, dar a solicitat 
amânarea cu două săptămâni şi pentru această propunere legislativă. 
 Cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, propunerea de amânare a fost aprobată. 
 
 În continuare domnul ministru delegat Mihnea Costoiu a  prezentat, aşa cum s-a 
stabilit la fiecare început de sesiune, proiectele şi programele pe care şi le-a propus pentru 
perioada următoare. Astfel, a arătat că sunt aproape finalizate cele două strategii pentru 
învăţământ terţiar şi pentru cercetare. Acum se află în plin proces de consultare a actorilor 
importanţi, sindicate, cadre didactice, şi în perioada următoare vor fi prezentate, poate în 
şedinţă comună celor două comisii de la Senat şi Camera Deputaţilor. De asemenea, a fost 
prezentată şi derularea proiectului de la Măgurele care se află într-un ritm bun. 

În continuare domnul ministru a răspuns întrebărilor adresate de următorii deputaţi: 
Nechita Adrian Oros, Dinu Giurescu, Raluca Turcan, Ion Eparu, Anghel Stanciu, Radu 
Vasilică, Szabo Odon.  
 

 A urmat proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de bonă. PLx. 
75/2014.  

Doamna deputat Tamara Ciofu, iniţiator, a prezentat proiectul de lege şi a susţinut 
aprobarea acestuia. 

Doamna Elena Tudor, director general în cadrul Ministerului Muncii, a arătat că, 
iniţial, Guvernul a avut un punct de vedere negativ, dar în urma amendamentelor aprobate la 
Senat a emis un alt punct de vedere, de susţinere, în forma adoptată de Senat. 

În urma dezbaterii, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 
unanimitate de voturi. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Radu Zlati, Petru 
Andea, Szabo Odon. 

A urmat proiectul de Lege privind folosirea limbajului semnelor române şi/ limbajului 
mimico-gestual oficial prin interpret autorizat. PLx. 112/2014. 

Domnul deputat Radu Zlati a propus amânarea dezbaterii cu o săptămână. Cu 18 
voturi pentru şi 1 vot împotrivă, propunerea a fost aprobată.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Mihnea Costoiu – ministru delegat 
De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
- Cristian Cosmin – secretar de stat 
De la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
- Elena Tudor – director general 
Iniţiatori: 
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- deputat Diana Tuşa (Plx 724/2011) 
- deputat Tamara Ciofu (Plx 75/2014). 

 
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   
- Dobrinescu Traian     
- 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 zilele de, miercuri, 19 martie şi joi, 20 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 
 

 
 


