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Luni, 16 decembrie 2013  

 
La lucrările şedinţei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei 

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

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
- Cristian Cosmin – secretar de stat 
De la Federaţia Română de Pescuit Sportiv 
- Paraschiv Gheorghe – consilier 
Iniţiatori: 
- deputat Diana Tuşa (Plx 724/2011) 
 
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:   

Luni, 16 decembrie 2013 
Ora 16.00 

RAPOARTE 
 1. Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011. Plx. 447/2013. Raport. Termen: 5 decembrie 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. Termen: 12 noiembrie 2013. 
 3. Propunere legislativă privind Programul Naţional O Şansă prin Sport pentru copiii 
instituţionalizaţi. Plx. 482/2013. Raport. Termen: 5 decembrie 2013. C.D. – Cameră 
decizională. 
 4. Propunere legislativă privind completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000. Plx. 488/2013. Raport. Termen: 5 decembrie 2013. C.D. – Cameră 
decizională. 
 5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2007 privind 
creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. Plx. 489/2013. Raport. Termen: 5 
decembrie 2013. C.D. – Cameră decizională. 
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Marţi, 17 decembrie 2013, miercuri, 18 decembrie 2013 şi  joi, 19 decembrie  2013 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

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 propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011. Plx. 447/2013.  
Domnul preşedinte Angel Tîlvăr  a precizat că propunerea legislativă a fost analizată 

în şedinţa trecută şi întrucât a fost paritate la vot, s-a hotărât reluarea dezbaterilor.  
Domnul deputat Ovidiu Dumitru, iniţiator, a prezentat propunerea legislativă şi a 

arătat că este vorba despre completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu un 
nou alineat, alin.(61). Noul amendament vizează introducerea obligativităţii existenţei 
cabinetelor de asistenţă psihopedagogică/psihologică care să funcţioneze în fiecare unitate de 
învăţământ preuniversitar şi care să asigure asistenţă psihopedagogică/psihologică unei 
singure unităţi  de învăţământ. A susţinut aprobarea propunerii legislative.  

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că Guvernul nu susţine aprobarea 
propunerii legislative. 

Domnul deputat Radu Zlati a propus respingerea propunerii legislative. 
Doamna deputat Raluca Turcan a propus completarea literei a) a alin.(6) cu un 

amendament. 
Domnul preşedinte a suspus votului propunerea de respingere, care a întrunit 5 voturi 

pentru respingere, 7 voturi împotrivă şi 6 abţineri.  În continuare, a suspus votului 
propunerea de aprobare, care a întrunit, 4 voturi pentru aprobare, 4 voturi împotrivă şi 9 
abţineri.   

În consecinţă, deoarece cele două voturi sunt egale, domnul deputat Anghel Stanciu a 
propus amânarea dezbaterii, propunere aprobată cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere. 

 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 

privind educaţia fizică şi sportul. PLx. 724/2011.   
Doamna deputat Diana Tuşa, iniţiator al proiectului de lege, a depus câteva 

amendamente făcute în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului. 
Domnul secretar de stat Cristian Cosmin a precizat că Ministerul Tineretului şi 

Sportului susţine amendamentele depuse de doamna deputat Diana Tuşa. 
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere, amânarea  

proiectului de lege. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Radu Zlati, Traian 
Dobrinescu, Kereskeniy Gabor, Ovidiu Dumitru, Anghel Stanciu, Szabo Odon. 
 

A urmat propunerea legislativă privind Programul Naţional O Şansă prin Sport pentru 
copiii instituţionalizaţi. Plx. 482/2013. 

Domnul secretar de stat Cristian Cosmin a solicitat amânarea dezbaterii. 
Doamna deputat Raluca Turcan nu a fost de acord cu amânarea dezbaterii. 
Supusă votului, propunerea de amânare, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
Pentru propunerea legislativă privind completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 

nr.69/2000 (Plx. 488/2013) iniţiatorii au solicitat amânarea dezbaterii. Cu unanimitate de 
voturi a fost aprobată această solicitare.  
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În continuare, a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. Plx. 
489/2013.  

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a menţionat că guvernul nu susţine aprobarea, 
prevederile existente fiind acoperitoare. 

Domnul deputat Radu Zlati a propus respingerea propunerii legislative. 
Domnii deputaţi Sorin Iacoban şi Anghel Stanciu au susţinut propunerea de 

respingere. 
Supusă votului, propunerea legislativă a fost respinsă cu 11 voturi pentru respingere, 

1 vot împotrivă şi 4 abţineri, din următoarele motive:  
- Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu 

modificările şi completările ulterioare, are ca obiect de reglementare creşterea siguranţei 
numai în unităţile de învăţământ ce alcătuiesc sistemul naţional de învăţământ preuniversitar. 
Nu se face nici o referire la instituţiile de învăţământ superior; 
 - noţiunea de „campusuri liceale” nu este definită şi utilizată în textul Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, pe cale de consecinţă trebuie folosiţi termeni consacraţi de lege; 
 -  în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, misiunile de 
pază se asigură la obiectivele de importanţă deosebite, stabilite prin hotărârea Guvernului, 
precum şi la obiectivele aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, stabilite prin ordin al 
ministrului afacerilor interne. Pe cale de consecinţă, jandarmeria nu poate înfiinţa posturi de 
pază permanente la unităţile de învăţământ; 
 - în cazul modificării Legii nr. 550/2004 şi creării posibilităţii ca jandarmeria să poată 
asigura măsuri de pază şi protecţie în toate unităţile de învăţământ, având în vedere numărul 
mare al acestora, este necesară suplimentarea efectivelor Jandarmeriei Române şi alocarea de 
resurse financiare suplimentare de la bugetul de stat;  
 - nu sunt precizate sursele de finanţare necesare pentru aplicarea prevederilor 
prezentei iniţiative legislative.  
 
 

În zilele de marţi, 17 decembrie, miercuri, 18 decembrie şi joi, 19 decembrie 
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 
 

 
 


