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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 22 septembrie 2014 
Nr. 4c-9/189 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele 17 și 18 septembrie 2014  

 
Miercuri, 17 septembrie 2014 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi toți membri Comisiei.  
  
 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:   

I. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Cercetarea și inovarea ca surse 
de reînnoire a creșterii. COM (2014) 339. Termen: 09.10.2014. Document 
nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinare fondului Comunicării. 

II. Dezbaterea cu tema: Raport de activitate și strategia Ministerului 
Tineretului și Sportului 

Invitat: Doamna Gabriela SZABO - ministrul tineretului şi sportului. 
III. RAPORT 

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.  

IV. AVIZE 
1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore. PLx. 338/2014. Aviz. 
Termen: 08 septembrie 2014. C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege pentru privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu 
efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene. PLx. 364/2014. Aviz. 

dorina.stan
Original



2 
 

Procedură de urgență. Termen: 08 septembrie 2014. Iniţiator: Guvern. C.D. – 
Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice. Plx. 395/2014. Procedură de urgență. Aviz. Termen: 12 
septembrie 2014. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

4. Propunere legislativă - Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii 
Moldova pe teritoriul României. Plx. 403/2014. Aviz. Termen: 15 septembrie 2014.  

5. Propunere legislativă privind statutul artistului. Plx. 405/2014. Aviz. Termen: 
15 septembrie 2014.  
 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Dragoș Gabriel Zisopol, 
vicepreședintele Comisiei care a constat lipsa de cvorum și în consecință a suspendat 
lucrările ședinței.  

 
În ziua de joi, 18 septembrie 2014, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 

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

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE 
 

Dragoș Gabriel ZISOPOL 
 


