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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membri Comisiei.  
 

   La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Dragoş Ciuparu – secretar de stat 
  De la Ministerul Administraţiei şi Internelor  

- Irina Alexe – secretar de stat. 
De la Ministerul Apărării Naţionale 
- Mihai Vasile Ozunu – secretar de stat 
- Vasile Florin - consilier 

   De la Agenţia Naţională Anti-Doping 
   - Graziela Vâjială - preşedinte 
   De la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
   - Pavel Năstase – director, Departament de Acreditare 
   - Mihai Floroiu – consilier 
   De la Academia Română 

- Cristian Hera – vicepreşedinte 
- Ion Păun Otiman – secretar general 
De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
- Marian Ianculescu – secretar general 
De la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România 
- Vasile Cândea – preşedinte 
- Doru Delion – secretar general 
De la Academia de Ştiinţe Medicale 
- Laurenţiu Popescu – preşedinte 
- Eduard Apetrei – vicepreşedinte 
- Mircea Ifrim – vicepreşedinte 
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De la Academia de Ştiinţe Tehnice  
- Mihai Mihăiţă – vicepreşedinte  

  
 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea:  
 

Marţi, 23  noiembrie 2010  
RAPOARTE 

 1. Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău, la 26 august 
2010, de amendare a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor 
ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica 
Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998. PL.x 536/2010. Raport comun cu 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 16 noiembrie 2010. Iniţiator: 
Guvern. C.D. – prima Cameră sesizată. 
 2. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării. PL.x 
608/2010. Raport. Termen: 22 noiembrie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 
  3. Cerere de reexaminare a Legii pentru completarea Legii învăţământului nr. 
84/1995, republicată. Plx. 45/2010. Raport. Termen: 15 noiembrie 2010. 
 4. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. Pl.x. 499/2010. Raport. Termen: 22 
noiembrie 2010. Iniţiator: senator PD-L Mihail Hărdău. C.D. – prima Cameră 
sesizată. 

AVIZE 
 5. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.96 din 16 
august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările şi completările 
ulterioare. Pl.x 509/2010. Aviz. Termen: 16 noiembrie 2010. Iniţiatori: deputat PD-L 
Adrian Florescu, deputat PNL Relu Fenechiu. C.D. – Cameră decizională. 
 6. Propunere legislativă privind obligativitatea instituţiilor administraţiei locale de 
stat, instituţiilor publice locale, instituţiilor de învăţământ şi sanitare de a folosi ca 
personal de pază, cadre ale Poliţiei Comunitare Locale. Pl-x 504/2010. Aviz. Termen: 
16 noiembrie 2010. Iniţiatori: deputat PSD+PC Viorel Balcan. C.D. – Cameră 
decizională. 
 7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 privind 
prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă". Pl.x 
525/2010. Aviz. Termen: 15 noiembrie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 
 8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16/2003 pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii 
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preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu 
modificările şi completările ulterioare. Pl.x 629/2010. Aviz. Termen: 16 noiembrie 
2010. Iniţiator: Deputat PD-L Mihail Boldea. C.D. – Cameră decizională. 
 9. Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor şi utilităţilor dezafectate ale 
Ministerului Apărării Naţionale în elemente de infrastructură educaţională. PL-x 
620/2010. Aviz. Termen: 16 noiembrie 2010. Iniţiator: deputat PSD+PC: Iulian 
Claudiu Manda; senator PSD+PC: Lia Olguţa Vasilescu, senator PNL: Mario-Ovidiu 
Oprea.  C.D. – Cameră decizională. 
 10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale. PL.x 661/2010. Aviz. Procedură de 
urgenţă. Termen: 23 noiembrie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 

Miercuri, 24 noiembrie şi joi, 25  noiembrie 2010 
  Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele Comisiei.  
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, 
semnat la Chişinău, la 26 august 2010, de amendare a Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în 
România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998 (PL.x 
536/2010). Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare ratificarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în 
România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998 şi ratificat prin 
Legea nr. 39/1999. 
 Domnul Dragoş Ciuparu, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, a precizat că Guvernul susţine adoptarea proiectului de lege.  
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului proiectul de lege, care a 
fost adoptat cu amendare, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
 
 A urmat proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării 
(PL.x 608/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea legilor de înfiinţare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
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România, a Academiei de Ştiinţe Tehnice şi a Academiei de Ştiinţe Medicale, în sensul 
eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat pentru funcţionarea lor şi redirecţionarea 
acestor sume către alte activităţi educaţionale finanţate numai de la bugetul de stat.  
 Domnul Dragoş Ciuparu, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, a precizat că Guvernul susţine aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.79/2010 în forma iniţială. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a subliniat că prin această ordonanţă 
cercetarea ştiinţifică nu este respectată, iar transformarea academiilor înfiinţate cu zeci 
de ani în urmă în fundaţii şi asociaţii este foarte grav.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a menţionat că este vorba doar de 0,01 % din PIB 
pentru finanţarea acestor academii şi acest procent infim nu afectează bugetul ţării. A 
susţinut adoptarea respingerii proiectului de lege.  
 Domnul deputat Marius Gondor a precizat că la început aceste academii au 
funcţionat ca ONG-uri cu venituri proprii. Această ordonanţă nu face decât ca în 
perioada de criză să reducă cheltuielile de la bugetul de stat. A propus amânarea  şi a 
solicitat academiilor să prezinte o execuţie bugetară, în care să fie specificată care este 
ponderea veniturilor proprii şi a celor de la bugetul de stat.  
 Domnul deputat Marius Teodor Spînu a arătat că ar fi trebuit să participe la 
dezbateri domnul Daniel Funeriu, ministrul educaţiei. A susţinut poziţia Senatului şi va 
vota pentru respingerea ordonanţei.  
 Domnul deputat Victor Cristea a susţinut respingerea ordonanţei. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a menţionat că având în vedere că 
Senatul a respins ordonanţa şi comisiile de la Camera Deputaţilor au avizat favorabil, în 
sensul respingerii ordonanţei, va vota pentru respingerea ordonanţei. 
 Doamna deputat Doiniţa Chircu a solicitat să se supună la vot solicitarea 
domnului deputat Marius Gondor de amânare a dezbaterilor.  
 Supusă votului, propunerea de amânarea a fost respinsă. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului propunerea de respingere 
a ordonanţei. Cu 20 de voturi pentru şi 6 abţineri, Comisia a adoptat proiectul de lege în 
forma adoptată de Senat.   
 S-a continuat cu Cerere de reexaminare a Legii pentru completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995, republicată (Plx. 45/2010). 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a prezentat legea, care are ca obiect de 
reglementare completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, în sensul completării, cu un articol nou, art. 1101, astfel încât 
finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar particular acreditat să se facă din 
fonduri alocate de la bugetul de stat,  de la bugetele locale  şi din alte surse, conform 
legii. Propune respingerea cererii de reexaminare, deoarece o lege nu se poate fi 
condiţionată de ceva ce poate va fi adoptat în viitor. 
 Domnul vicepreşedinte Koto Josif a susţinut aprobarea cererii de reexaminare.  
 Domnul deputat Marius Gondor a susţinut  aprobarea cererii de reexaminare.  
 Domnul Dragoş Ciuparu, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, a precizat că Guvernul susţine aprobarea cererii de reexaminare.  
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 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 10 voturi pentru, 7 voturi 
împotrivă şi o abţinere, respingerea cererii de reexaminare a Legii, din următoarele 
considerente: 
 - Legea pentru completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, nu 
poate fi respinsă sub motivul că prevederile acesteia se vor regăsi într-o lege viitoare; 
 - prevederile acestei Legi nu se referă doar la anul şcolar 2010 – 2011, ci şi la anii 
şcolari următori. În consecinţă, respingerea acestei Legi ar greva şi în exerciţiile 
financiare următoare alocarea de fonduri pentru finanţarea de bază a învăţământului 
obligatoriu organizat prin învăţământul preuniversitar particular acreditat.  
 
 A urmat propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei (Pl.x. 499/2010). 
  Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a prezentat propunerea legislativă care 
are ca obiect de reglementare modificarea articolului 16 alineatul (2) şi a articolului 19 
alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca sediul, 
organigrama şi regulamentul de funcţionare al Agenţiei Române pentru Asigurarea 
Calităţii Învăţământului Superior (ARACIS) să se stabilească prin hotărâre a Consiliului 
Agenţiei, iar acest Consiliu să fie format din 17 membri, dintre care doi studenţi. 
 Domnul secretar de stat Dragoş Ciuparu a menţionat că Guvernul susţine 
aprobarea cu un amendament şi anume eliminarea termenul de 60 zile prevăzut la art. 16 
alin. (2) în textul propunerii.  
 Domnul deputat Florentin Gust  a propus înlocuirea sintagmei „asociaţii” cu cea 
de „fundaţii” la art. 19 alin. (1) deoarece studenţii sunt reprezentaţi la nivel naţional prin 
fundaţii. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului aprobarea cu 
amendamente. Cu unanimitate de voturi propunerea legislativă a fost aprobată. 
 
 S-a continuat cu propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările 
şi completările ulterioare (Pl.x 509/2010). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.96/2002 în sensul 
eliminării dreptului de a beneficia de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
clasele I – VIII din învăţământul privat, precum şi pentru preşcolarii din grădiniţele 
private cu program normal de 4 ore.  
 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului 
eliberarea avizului negativ, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
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 A urmat propunerea legislativă privind obligativitatea instituţiilor 
administraţiei locale de stat, instituţiilor publice locale, instituţiilor de învăţământ şi 
sanitare de a folosi ca personal de pază, cadre ale Poliţiei Comunitare Locale (Pl-x 
504/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare instituirea obligativităţii pazei instituţiilor administraţiei locale 
de stat, instituţiilor publice locale, instituţiilor de învăţământ şi sanitare cu personal al 
Poliţiei Comunitare Locale.  
 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului 
eliberarea avizului negativ, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
  
 A urmat  proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 
privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă" 
(Pl.x 525/2010).  
 Doamna Graziela Vâjială, preşedinta Agenţiei Naţionale Antidoping a prezentat 
proiectul de lege care are ca scop crearea unui cadru legislativ mai riguros de aplicare a 
legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de substanţe interzise 
cuprinse în „lista interzisă”.  
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a propus modificarea alineatului (1) al 
articolului 4, în sensul modificării componenţei consiliului prin introducerea a doi 
membri noi, şi anume un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului şi un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, pentru a 
asigura reprezentarea tuturor factorilor implicaţi. 
 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului 
eliberarea avizului favorabil cu amendamente, care a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.16/2003 pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl.x 629/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.96/2002, urmărindu-se 
transferarea organizării şi puterii de decizie de la consiliile locale către unităţile de 
învăţământ, în sensul permiterii acestora să-şi aleagă furnizorii de produse lactate şi de 
panificaţie şi de a contracta direct de la aceştia produsele.  
 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului 
eliberarea avizului negativ, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor şi utilităţilor dezafectate ale 
Ministerului Apărării Naţionale în elemente de infrastructură educaţională (PL-x 
620/2010). 
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 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare trecerea cazărmilor şi a unităţilor dezafectate ale Ministerului 
Apărării Naţionale în patrimoniul consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti şi transformarea acestora, la solicitarea unităţilor sau a 
instituţiilor de învăţământ interesate în spaţii de învăţământ, cămine studenţeşti sau alte 
elemente de infrastructură educaţională.  
 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului 
eliberarea avizului favorabil, care a fost aprobat cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere.  
 
 A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale (PL.x 661/2010).   
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare stabilirea unor măsuri imediate cu impact asupra bugetului, cu 
efecte pe termen mediu şi lung, care vor reduce riscul unui dezechilibru bugetar major.  
 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului 
eliberarea avizului favorabil, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
 
 
 
 În zilele de miercuri, 24 noiembrie şi joi, 25 noiembrie 2010, lucrările Comisiei 
au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe 
agenda de lucru a Comisiei.   
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
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