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Marţi, 12 mai 2015 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 25 deputați din totalul de 27 membri ai Comisiei, 
fiind absenți 2 deputați, după cum urmează:   

- Anușca Roxana Florentina – Grupul Parlamentar al PNL 
- Resmeriță Cornel-Cristian – Grupul Parlamentar al PSD.  

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Tineretului și Sportului 
- Adrian Călin Buzgău – subsecretar de stat  
De la Organizațiile studențești: 

           Uniunea Națională a Studenților din România 
- Tunsoiu Nicolae – președinte 
- Câtu Daniela – membru 
Uniunii Studenților din România  
- Bîndar Alexandru – președinte 
- Popa Andreea – vicepreședinte 
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România 
- Lepădaru Alexandra Andreea – vicepreședinte educațional 
- Dumitru Dragoș Cristian – secretar general. 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 12 mai 2015 
I. RAPOARTE  

1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice sportului nr. 
69/2000. Plx 32/2015. Termen: 19 februarie 2015.  

2. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 69 din 2000 a educaţiei 
fizice şi sportului. Plx. 257/2015. Raport. Termen: 2 aprilie 2015.  

II. Diverse  
 

Joi, 14 mai 2015 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Adrian Nicolae 

Diaconu, președintele Comisiei.  
Ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
Domnul deputat Szabo Odon a propus ca punctul 1 din ordinea de zi, propunerea 

legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice sportului nr. 69/2000 (Plx 
32/2015) să se amâne și să se dezbată împreună cu ordonanța de urgență cu care Comisia va fi 
sesizată, deoarece este vorba de un domeniu important și este mai bine ca cele două acte 
normative să se pot discuta împreună. 

Domnul vicepreședinte Dragoș Gabriel Zisopol a propus, urmare solicitării scrise a 
inițiatorilor, amânarea dezbaterii punctului 2 din ordinea de zi, propunerea legislativă pentru 
completarea şi modificarea Legii nr. 69 din 2000 a educaţiei fizice şi sportului (Plx. 
257/2015.).  

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a fost de acord cu amânarea celor două 
puncte din ordinea de zi și a precizat că ministerul va transmite spre Parlament o nouă lege a 
educației fizice și sportului. De asemenea, a informat membrii Comisiei că doamna ministru 
Gabriela Szabo va prezenta raportul de activitate al ministerului pe anul 2014 în ședința 
Comisiei din data de 26 mai 2015.  

Cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât amânarea dezbaterii punctelor 1 și 2 din 
ordinea de zi.  

În continuare au urmat dezbateri la punctul Diverse. 
Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a rugat membrii subcomisiilor constituite 

în ședințele anterioare să se întrunească și să pregătească prerapoartele pentru a fi dezbătute în 
Comisie (Plx 120/2015, Plx 347/2015 și Plx 120/2015).  

Domnul deputat Radu Zlati a informat membrii Comisiei că în dezbaterea Plenului au 
fost inițiative legislative cu obiect de reglementare referitor la domeniul învățământului, 
inițiative care nu au fost repartizate și Comisiei. Propune să fie informat Biroul Permanent al 
Camerei Deputaților despre faptul că inițiativele care vizează domeniul învățământului să fie 
repartizate și Comisiei noastre. De asemenea a precizat că Ministerul educației lucrează la o 
nouă lege a învățământului.  

Domnul vicepreședinte Sorin Avram Iacoban a subliniat că toate grupurile 
parlamentare trebuie să facă demersuri la Biroul Permanent în sensul ca toate proiectele de 
lege care vizează problematica învățământului, cercetarea științifică, tineretul și sportul să fie 
repartizate Comisiei noastre și altor Comisii dacă este cazul. A informat membrii Comisiei că 
a aflat tot din presă faptul că Ministerul Educației pregătește o nouă lege a învățământului și a 
precizat că va trebui dezbătută cu toți factorii interesați.  

Domnul deputat Petru Andea a făcut precizarea că domnul ministru Cîmpeanu nu a 
spus că este vorba de o lege nouă, ci că se începe dezbaterea legii din 2009, care a fost 
aprobată de Comisia noastră, de Plenul Camerei Deputaților și este acum la comisia omoloagă 
de la senat.  

La dezbaterile pe această temă au luat cuvântul și următorii deputați: Victor Cristea, 
Alexandru Ștefan Băișanu, Szabo Odon, Doina Adriana Pană, Maria Grecea.  

 
La ședință au participat ca invitați reprezentanți ai organizațiilor studențești, care au 

dorit să se exprime cu privire la probleme de actualitate ale activității studențești.  
Domnul Alexandru Bîndar, președintele Uniunii Studenților din România, a subliniat 

că principala problemă pe care studenții o au de semnalat este acordarea unui procent de 25 % 
din voturi reprezentanților studenților din senatul universității la alegerea rectorului. Această 
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cerință este argumentată de faptul că rectorul nu este numai reprezentantul cadrelor didactice 
din comunitatea academică ci și al studenților care reprezintă 80 % din această comunitate. În 
activitatea managerială trebuie să fie cuprinse și nevoile studenților. Acesta a mai prezentat 
câteva solicitări legate de finanțare și programe pentru elevi în alegerea carierei. 

Domnul Dragoș Cristian Dumitru, secretar general al Alianței Naționale a 
Organizațiilor Studențești din România, a susținut acordarea procentului de 25 % în alegerea 
rectorului, drept pierdut de studenți în 2011 prin Legea nr.1/2011. De asemenea, a susținut 
acordarea a 6% din PIB pentru educație. Referitor la dezbaterea privind modificarea legii 
educației, organizațiile studențești vor depune amendamente la minister și la Parlament și 
speră să fie consultați la timpul potrivit.  

Domnul Nicolae Tunsoiu, președintele Uniunii Naționale a Studenților din România, a 
susținut acordarea procentului de 25 %. 

Domnul deputat Petru Andea a precizat că studenții care fac parte din Senatul 
universității sunt foarte puțin activi. A subliniat faptul că orice alegere presupune o campanie 
electorală unde se fac promisiuni care nu se vor mai regăsi ulterior în programul rectorului. A 
fost de părere că ar trebui, pentru simetrie, și la alegerea studenților pentru Senatul universitar, 
25 % din pondere să fie formată din cadre didactice. Studenții sunt foarte activi în asociațiile 
studențești, chiar în partide politice, dar mai puțin în zona profesională, în activitatea de 
învățare și cercetare universitară. Totodată, domnul deputat Andea și-a exprimat îndoiala că 
pentru alegerile din toamnă-iarnă care vor avea loc la unele universități, se vor putea aplica 
solicitările studenților, având în vedere timpul scurt rămas până atunci.  

Domnul deputat Szabo Odon a menționat că a fost membru fondator al unei asociații 
studențești și a recomandat ca atunci când sunt mai multe structuri studențești la nivel național 
acestea să facă front comun. Credibilitatea structurii este dată de credibilitatea liderilor ei. A 
fost de părere că este prea târziu pentru rezolvarea solicitărilor studenților, se poate rezolva 
numai dacă va fi dorință la nivel guvernamental, deoarece procedura legislativă este prea 
greoaie. 

La dezbateri au mai luat cuvântul următorii deputați: Sorin Avram Iacoban, Radu Zlati, 
Florentin Băloșin-Gust. 

În încheierea ședinței, doamna deputat Florica Cherecheș a anunțat că subcomisia 
pentru PLx 120/2015 se va întruni, marți, 19.05.2015, la ora 13.00. 

 
În ziua de joi, 14 mai 2015, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

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

PREȘEDINTE 
 

Adrian Nicolae DIACONU 
 
 


