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SINTEZA 
asupra şedinţelor Comisiei din zilele 0, 02 şi 03 octombrie  2013 

 
 

Şedinţele Comisiei din zilele de 01, 02 şi 03 octombrie 2013 au avut următoarea ordine de 
zi: 

Marţi, 01 octombrie 2013 
 RAPOARTE 

 1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1 din 2011 a Educaţiei Naţionale. Plx. 
258/2013. Raport. Termen: 1 octombrie 2013. C.D. – Primă Cameră sesizată. 

2. 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.. C.D. – Cameră decizională. 

Miercuri, 02 octombrie 2013 şi joi, 03 octombrie  2013 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Marţi, 01 octombrie 2013 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Angel Tîlvăr, preşedintele Comisiei.  
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
Dezbaterile au început cu punctul 2 din ordinea de zi, Proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul (PLx. 724/2011).   
Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a precizat că proiectul de lege a mai fost dezbătut în 

comisie, primind un raport de respingere. Plenul Camerei Deputaţilor a retrimis proiectul de lege la 
comisie pentru raport suplimentar şi în acest caz se reiau dezbaterile.  

Doamna deputat Diana Tuşa, în calitate de iniţiator, a menţionat că proiectul de lege are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, în 
vederea instituirii programului naţional „Redescoperă oina”.  De asemenea a precizat că a făcut 
unele amendamente pe care le-a discutat cu reprezentanţii Ministerului Tineretului şi Sportului şi 
pe care le va prezenta la dezbaterea pe text.  

Domnul Cristian Cosmin, secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului, a precizat că 
Ministerul a primit amendamentele făcute de iniţiatori, dar precizează că are mandat să solicite 
amânarea luării unei decizii până în luna noiembrie când se finalizează toate modificările la Legea 
nr.69/2000, lege cadru care nu se modifică prin legi specifice. 



În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 
pentru data de 12 noiembrie 2013. 

 
A urmat propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1 din 2011 a Educaţiei 

Naţionale (Plx. 258/2013).  
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare completarea alineatului (1) al articolului 68 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu o nouă literă, în sensul introducerii unei noi 
competenţe cheie în curricumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial care determină 
profilul de formare a elevului, respectiv competenţe ecologice.  Ministerul Educaţiei Naţionale nu 
susţine aprobarea propunerii legislative deoarece cele 8 domenii de competenţe cheie stabilite la 
nivel european sunt cuprinse în prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, acestea incluzând 
şi competenţe ecologice. 

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 13 voturi pentru respingere şi 3 abţineri, 
respingerea propunerii legislative, având în vedere că toate cele 8 domenii de competenţe cheie 
stabilite la nivel european sunt cuprinse în prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. Acestea stau la baza realizării curricumului naţional pentru 
învăţământul preuniversitar, astfel încât inclusiv competenţele ecologice sunt incluse în mai multe 
planuri curriculare prin diferite discipline obligatorii şi opţionale.  

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Andrei Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
- Cristian Cosmin - secretar de stat 
Iniţiatori 
- deputat Diana Tuşa – Plx 724/2011. 
 
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 
- Andea Petru   
- Anuşca Roxana-Florentina   
- Ardeleanu Sanda-Maria   
- Berci Vasile   
- Cherecheş Florica 
- Deaconu Mihai   
- Dobrinescu Traian     
- Dumitru Ovidiu-Ioan  
- Eparu Ion  
- Enache Marian 
- Giurescu Dinu 
- Grecea Maria 
- Gust Băloşin Florentin    
- Kereskényi Gábor   
- Oros Nechita-Adrian   



- Mihăilă Ioan  
- Petrache Adrian-Alin   
- Rădulescu Romeo  
- Resmeriţă Cornel-Cristian     
- Stanciu Anghel 
- Szabó Ödön   
- Ştefănescu Elena Cătălina   
- Vasilică Radu Costin   
- Zlati Radu.   
 
 
În zile de miercuri, 02 octombrie 2013 şi joi, 03 octombrie  2013, 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 
 
 


