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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 22 aprilie 2014 
Nr. 4c-9/97 
 

SINTEZA 
asupra şedinţelor Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 aprilie 2014 

 
Şedinţele Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 aprilie 2014 au avut următoarea ordine 

de zi: 
Marți, 15 aprilie 2014 

I. RAPOARTE 
 1. Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011. Plx. 
125/2014. Raport. Termen: 17 aprilie 2014.  

2. Proiect de Lege privind declararea zilei de început de an școlar - Zi liberă pentru 
părinți. PLx. 170/2014. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 
Termen: 22 aprilie 2014.  

3. Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului 
profesional, universitar și a cercetării științifice. Plx. 172/2014. Raport comun cu Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci. Termen: 29 aprilie 2014.  

II. AVIZ  
 4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România. Plx. 143/2014. Aviz. 
Termen: 14 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 propunerea legislativă pentru completarea Legii educației 

naționale nr.1/2011. Plx. 125/2014.  
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale 

nu susţine aprobarea propunerii legislative. 
În urma dezbaterii, comisia a hotărât respingerea propunerii legislative, cu 12 voturi 

pentru respingere şi 2 voturi împotrivă, pentru evitarea suprapunerii finanțării de bază cu 
cea complementară, având în vedere că alin. (2) al art. 105 din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că din finanţarea complementară, 
care se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi din sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, se asigură unele categorii de cheltuieli, printre care 
și alte cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor, care nu fac parte din finanțarea de bază. 
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A urmat proiectul de Lege privind declararea zilei de început de an școlar - Zi liberă 

pentru părinți. PLx. 170/2014. 
Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei Naţionale 

nu susţine aprobarea proiectului de lege. 
În urma dezbaterii, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

proiectului de lege având în vedere că introducerea unei astfel de reglementări nu este 
necesară întrucât art. 143 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, prevede că prin contractul colectiv de muncă se pot 
stabili și alte zile libere înafara celor expres prevăzute de lege, prin negociere între partenerii 
sociali.   

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Szabo Odon, Radu Zlati. 
 
A urmat propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului 

profesional, universitar și a cercetării științifice. Plx. 172/2014. 
Doamna deputat Florica Cherecheş, iniţiator, a prezentat propunerea legislativă şi a 

subliniat importanţa acesteia. 
Domnul deputat Petru Andea a arătat că ideile din propunerea legislativă sunt bune, 

dar forma de redactare este prea vagă, creând confuzii. 
Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a menţionat că propunerea legislativă poate fi 

perfecţionată, motiv pentru care propune amânarea.  
În urma dezbaterii, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii 

cu trei săptămâni. 
 
A urmat propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind 

măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România. Plx. 
143/2014. 

În urma dezbaterii, comisia a hotărât, cu 13 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, 
amânarea dezbaterii cu trei săptămâni. 

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Andrei Kiraly – 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  
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- 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, 16 aprilie şi  joi, 17 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 şedinţele 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 şedinţele Comisiei au absentat domnii deputaţi Kereskényi Gábor şi  Szabó Ödön.   
 
 
 

 
PREŞEDINTE 

 
Angel TÎLVĂR 

 


