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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 23 iunie 2014 
Nr. 4c-9/147 
 

SINTEZA 
asupra şedinţelor Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 iunie 2014 

 
Şedinţele Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 iunie 2014 au avut următoarea ordine de 

zi: 
Marți, 17 iunie 2014 

1. Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 privind practica 
elevilor și studenților. PLx. 281/2014. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine 
publică și echilibru ecologic. Termen: 19 iunie 2014. Iniţiator: Guvern. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 

2. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite şcolare. Plx. 
26/2014. Raport. Termen: 04 martie 2014. C.D. – Cameră decizională. 

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. C.D. – Cameră decizională. 

 
Miercuri, 18 iunie și joi, 12 iunie 2014 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

Marți, 17 iunie 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 completarea art.10 din Legea 
nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor. Plx 281/2014. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.10 din Legea 
nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, în sensul că activitatea de practică a 
elevilor şi studenţilor se poate realiza de către partenerii de practică în instituţiile din 
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională oricând  pe parcursul a 24 de ore, 
în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului/conducătorului instituţiei. 
 Domnul Ovidiu Macovei, director general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, a precizat că, prin prezentul proiect de lege se intenţionează crearea cadrului 
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normativ necesar pentru ca elevii şi studenţii din instituţiile sistemului naţionale de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională să poată efectua stagiile de practică pe tot parcursul 
programului de lucru al instituţiilor care compun acest mecanism. Domnul Macovei a 
precizat că astfel se sprijină deprinderea aptitudinilor practice ale viitorilor beneficiari astfel 
încât, la momentul repartiţiei, când vor fi efectiv în activitate, să nu ia contact direct cu 
activitatea care se desfăşoară pe timpul nopţii în unităţile respective.  
 În continuare, domnul preşedinte Angel Tîlvăr a dat cuvântul domnului Andrei 
Kiraly, secretar de stat în cadrul Ministerul Educației Naționale, care a susţinut aprobarea 
proiectului de lege. 

Domnul deputat Radu Zlati a menționat că prin acest proiect de lege se creează o 
inegalitate, o excepţie acordată numai unei categorii de studenţi. În aceste condiții, a anunțat 
că Grupul parlamentar PNL se va abţine de la votul acestui proiect de lege. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea proiectului de lege pentru găsirea 
unor soluții de eliminare a excepțiilor create pentru o anumită categorie de studenți. 

Domnul deputat Petru Andea a susținut aprobarea proiectului de lege considerând că 
prin aceasta se deschide un drum larg pentru a aproba și alte iniţiative legislative care să 
completeze arealul studenţilor care aveau nevoie să facă practică pe parcursul a 24 de ore.   

Doamna secretar Raluca Turcan a menționat că se creează o discrepanţă între diferite 
domenii, dar pe de altă parte, pe fond, iniţiativa este corectă, este nevoie de stimularea 
practicii profesionale, pentru că sistemul de educaţie este total deconectat de la piaţa muncii, 
deschizându-se o cutie a Pandorei spre legi speciale sau spre statute speciale ale diferitelor 
categorii de angajaţi. Se va abține de la vot. 

Domnul deputat Szabó Ödön  a propus un amendament la proiectului de lege, astfel 
încât să se creeze posibilitatea efectuării practicii pe parcursul a 24 de ore pentru toți elevii 
și studenții.  

Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a supus la vot amendamentul domnului deputat 
Szabó Ödön, care a fost aprobat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. Supus votului în 
ansamblu, proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente cu 16 voturi pentru şi o abţinere. 

 
La punctul 2 al ordinei de zi, s-a dezbătut propunerea legislativă privind acordarea 

tichetelor de rechizite şcolare. Plx 26/2014. 
Domnul Preşedinte Angel Tîlvăr a propus amânarea dezbaterii. Supusă votului, 

propunerea de amânare a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
  

A urmat propunerea legislativă privind unele măsuri de stimulare a învăţământului 
profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice Plx 172/2014. Cu unanimitatea voturilor 
celor prezenţi, propunerea legislativă a fost amânată. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educației Naționale 

- Andrei Kiraly - secretar de stat 
De la Ministerul Afacerilor Interne 
- Macovei Ovidiu – Director General Adjunct 

 De la Ministerul Finanțelor Publice  
- Niculescu Rodica – consilier. 

 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
- Tîlvăr Angel  - preşedinte  
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- Băişanu Ştefan-Alexandru  - vicepreşedinte 
- Iacoban Sorin Avram  - 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  
- Grecea Maria 
- Gust Băloşin Florentin 
- Kereskényi Gábor   
- Oros Nechita-Adrian   
- Rădulescu Romeo  
- Resmeriţă Cornel-Cristian    
- Stanciu Anghel     
- Szabó Ödön 
- Vasilică Radu Costin   
- Zlati Radu. 
 
În zilele de miercuri, 18 iunie și joi, 19 iunie 2014, lucrările Comisiei au avut pe 

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

La şedinţa Comisiei de miercuri, 18 iunie 2014 au fost prezenţi următorii deputaţi: 
Tîlvăr Angel - preşedinte, Băişanu Ştefan-Alexandru - vicepreşedinte, Iacoban Sorin Avram  
- 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, Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Oros Nechita-Adrian, Rădulescu Romeo, 
Resmeriţă Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin şi  Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputaţi Kereskényi Gábor şi  Szabó Ödön.   
La şedinţa Comisiei de joi, 19 iunie 2014 au fost prezenţi următorii deputaţi: Tîlvăr 

Angel - preşedinte, Băişanu Ştefan-Alexandru - vicepreşedinte, Iacoban Sorin Avram  - 
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, Grecea Maria, Gust Băloşin Florentin, Kereskényi Gábor, Oros Nechita-Adrian, 
Rădulescu Romeo, Resmeriţă Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin şi  
Zlati Radu. 

La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabó Ödön.   
 

PREŞEDINTE 
Angel TÎLVĂR 


