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Luni, 20 mai 2013 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Marţi, 21 mai 2013   
 

 La lucrările şedinţei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Andrei Kiraly – secretar de stat 
- Constantin Mateescu – consilier 
De la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
- Irina Alexe – secretar de stat 

 
  Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:  

I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011. Plx. 110/2013. Raport. Termen: 20 mai 2013. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 

2. Proiect de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor 
de educaţie timpurie antepreşcolară. PLx. 735/2011. Raport comun suplimentar cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru economic. 
Termen: 2 aprilie 2013. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege privind abrogarea art. IV din Legea nr.10/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu 
ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. PLx. 127/2013. Raport comun cu Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Termen: 28 mai 2013.  Iniţiator: 
Guvern. C.D. – Cameră decizională.  



 2

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a 
educaţiei fizice şi sportului. Plx. 223/2012. Raport. Termen: 20 iunie 2012..C.D. – 
Cameră decizională. 

 
Miercuri, 22 mai  şi joi, 23 mai  2013 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 
 Domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele Comisiei, a constatat lipsa de cvorum 
şi, în consecinţă, a suspendat lucrările şedinţei.  
 
 
 

În zilele de miercuri, 22 mai  şi  joi, 23 mai  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 
 


