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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
- Ion Ciucă - director  
- Daniela Lăudoiu – consilier. 
De la Academia Română 
- Cristian Hera – vicepreşedinte 
- Gheorghe Sin – preşedinte ASAS 
De la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 
- Liviu Pop. 
Federaţia Educaţiei Naţionale 
- Mihai Pleniceanu. 
 

 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea:  
Marţi, 29 martie 2011 

I. AVIZE 
 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare. PLx. 82/2011. Aviz. Procedură de 
urgenţă. Termen: 14 martie 2011. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr. 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi 
ale Legii nr. 169/1997. Plx. 92/2011. Aviz. Termen: 21 martie 2011. Iniţiatori: 
deputaţi PD-L Stelian Fuia, Mihai Banu, Constantin Chirilă, Mircia Giurgiu, 
Corneliu Olar; deputaţi PSD+PC  Ion Dumitru, Marian Ghiveci, Ion Mocioalcă, 
Filip Georgescu, Vasile Mocanu; deputat PNL Pavel Horj; deputat UDMR Atilla 
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Kelemen; deputaţi Independenţi Ioan Munteanu, Ion Tabugan.  C.D. – Cameră 
decizională. 
 3. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea de 
creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani. Pl.x. 66/2011. Aviz. 
Termen: 4 aprilie 2011. Iniţiatori: deputati PSD: Bejinariu Eugen, Burcău Doina, 
Drăghici Sonia-Maria, Dumitrache Ileana Cristina, Iordache Florin, Marinescu 
Antonella, Mitrea Manuela, Nassar Rodica, Năstase Adrian, Vlădoiu Aurel; senatori 
PSD: Andronescu Ecaterina. C.D. – prima Cameră sesizată. 
 4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi 
completările ulterioare. Pl.x. 49/2011. Aviz. Termen: 15 martie 2011. Iniţiatori: 
deputaţi PD-L: Ardeleanu Sanda-Maria, Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu, Chircu 
Doiniţa-Mariana, Croitoru Cătălin, Göndör Marius-Sorin, Gospodaru Gabriel-Dan, 
Hogea Gheorghe, Mustea-Şerban Răzvan, Spînu Teodor-Marius, Stavrositu Maria, 
Surpăţeanu Mihai. C.D. – prima Cameră sesizată. 
 5. Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea nr.168/1999 privind 
soluţionarea conflictelor de muncă. PLx. 139/2011. Aviz. Termen: 6 aprilie 2011. 
Iniţiatori: senatori PD-L: Andrei Florin Mircea, Bara Ion, Başa Petru, Bîrlea 
Gheorghe, Blaga Vasile, Borza Dorel Constantin Vasile, Cinteză Mircea, 
Constantinescu Viorel, Dobra Nicolae, Dumitru Constantin, Feldman Radu 
Alexandru, Filip Petru, Fodoreanu Sorin, Hărdău Mihail, Humelnicu Augustin 
Daniel, Jurcan Dorel, Mocanu Alexandru, Mocanu Toader, Niţă Mihai, Oprea 
Dumitru, Panţuru Tudor, Păran Dorin, Pereş Alexandru, Pintilie Vasile, Popa 
Mihaela, Rădulescu Cristian, Rădulescu Şerban, Ruşeţ Ion, Sbîrciu Ioan, Secăşan 
Iosif, Staicu Dumitru Florian, Udriştoiu Tudor, Urban Iulian.. C.D. – Cameră 
decizională. 

II. RAPOARTE 
 6. Propunere legislativă privind regimul manualelor şcolare în învăţământul 
preuniversitar. Pl.x. 51/2011. Raport. Termen: 7 martie 2011. Iniţiator: deputat 
Adriana Săftoiu,. C.D. – prima Cameră sesizată. 
 7. Propunere legislativă pentru completarea art.127 din Legea învăţământului 
nr.84/1995. Pl.x 47/2011. Raport. Termen: 22 martie 2011. Iniţiatori: deputaţi 
PDL: Buda Daniel, Giurgiu Mircia, deputat PSD: Itu Cornel, senatori PD-L: 
Hărdău Mihail, Popa Mihaela, Rădulescu Şerban, Secăşan Iosif, senatori UDMR: 
Bokor Tiberiu. C.D. – prima Cameră sesizată. 
 8. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 
naţională. Pl.x 45/2011. Raport. Termen: 22 martie 2011. Iniţiatori: deputaţi PD-
L: Apostolache Mihai Cristian, Buta Sorin Gheorghe, Călian Petru, Dugulescu 
Marius Cristinel, Giurgiu Mircia, Movilă Petru, Pandele Sorin Andi, deputaţi PSD: 
Brătianu Matei Radu, Ciocan Gheorghe, Iordache Florin, deputaţi Minorităţi: Amet 
Aledin, deputaţi Indep.: Barna Maria Eugenia. C.D. – prima Cameră sesizată. 
 9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.74, art.75, 
art.76, din Legea nr.84(r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea învăţământului. 
Pl.x. 44/2011. Raport. Termen: 22 martie 2011. Iniţiatori: senatori PDL Bîrlea 
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Gheorghe, Feldman Radu Alexandru, Hărdău Mihail, Rădulescu Şerban, Sbîrciu 
Ioan, Secăşan Iosif, Udriştoiu Tudor. C.D. – prima Cameră sesizată. 
 10. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional al Rectorilor din România. Pl.x 46/2011. Raport. Termen: 22 
martie 2011. Iniţiator: senator PDL Mihail Hărdău. C.D. – prima Cameră 
sesizată. 
 11. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 
naţională. Plx. 67/2011. Raport. Termen: 4 aprilie 2011. Iniţiator: deputat Mircea 
Giurgiu. C.D. – prima Cameră sesizată. 
  

Miercuri, 30  martie şi joi, 31  martie 2011 
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.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a solicitat ca pentru proiectele de lege din 
ordinea de zi care nu vor ajunge să fie dezbătute să se ceară prelungirea termenului de 
depunere a raportului şi de asemenea, a solicitat introducerea pe punctul 1 de la 
Rapoarte, a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
cercetării (PL.x 608/2010), proiect de lege retrimis de la Plen pentru raport 
suplimentar. Deoarece Comisia în astfel de situaţii a păstrat raportul iniţial,  iar 
dezbaterea iniţială a avut loc în prezenţa factorilor interesaţi, proiectul de lege poate 
fi înscris pe punctul 1, nefiind nevoie de noi dezbateri.  
 Doamna deputat Doiniţa Chircu a solicitat o pauză de consultări de 5 minute. 
 La reluarea dezbaterilor, domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus 
votului cele două propuneri făcute, şi anume completarea ordinii de zi cu 
Plx.608/2010 şi prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi adoptare de la 
45 la 60 zile.  
 Cu unanimitatea voturilor celor prezenţi au fost aprobate ordinea de zi şi 
programul de lucru. 
 
 Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare 
(PLx.82/2011). 
 Domnul consilier Petru Andea  a prezentat proiectul de lege care are ca obiect 
de reglementare continuarea blocării posturilor vacante din sistemul bugetar. 
Referitor la sistemul de învăţământ, sunt făcute două precizări: cu privire la sistemul 
de învăţământ preuniversitar se prevede deblocarea a maximum 15%  din totalul 
posturilor din întregul sistem ce s-au vacantat după intrarea în vigoare a ordonanţei, 
iar referitor la învăţământul superior se prevede că în cursul anului universitar 2010-
2011 se pot scoate la concurs posturi de preparator universitar, asistent universitar, 



 4

lector universitar/şef de lucrări, cu încadrarea în limita numărului de posturi vacantate 
prin ieşirea din sistem, după intrarea în vigoare a ordonanţei. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a propus un amendament la punctul II 
din ordonanţă, şi anume ca prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) ale art. 22 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 
227/2009, în cursul anului universitar 2010-2011, să se poată scoate la concurs, pe 
lângă posturi de preparator universitar, asistent universitar, lector universitar/şef de 
lucrări, şi de conferenţiar universitar şi profesor universitar, cu încadrarea în limita 
numărului de posturi vacantate prin ieşirea din sistem. 
 Amendamentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
 Proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu amendamentul propus, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi.   
  
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (21) din Legea 
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi 
ale Legii nr. 169/1997 (Plx. 92/2011). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare corecta identificare a persoanei juridice care a dobândit prin 
reconstituire, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere, şi anume Academia 
Română.  
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a întrebat reprezentanţii Academiei 
Române dacă au dreptul la acest teren, de ce se doreşte comasarea şi dacă există baza 
legală. 
 Domnul Gheorghe Sin, preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu Şişeşti”, a arătat că Academia Română prin Fundaţia Elias avea 
în proprietate peste 3000 ha şi se doreşte renunţarea la amplasamentele iniţiale şi 
comasarea terenurilor în judeţul Bacău. Academia Română şi Regia Naţională a 
Pădurilor au purtat discuţii pe această temă. 
 Domnul deputat Victor Cristea a întrebat ce se află pe aceste suprafeţe şi ce se 
află pe terenurile pe care le vor primi şi care sunt roadele cercetării pe zonele 
respective ? 
 Domnul preşedinte Gheorghe Sin a răspuns că pe terenurile iniţiale se află 
pădure şi se solicită tot pădure. Aceste suprafeţe au fost administrate de Regia 
Naţională a Pădurilor, iar acum vor intra în posesia Academiei Române. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a precizat că este de acord cu 
comasarea terenurilor şi propune avizarea favorabilă. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a arătat că nu se solicită o suprafaţă nouă de 
teren, ci doar o comasare a celor existente şi în consecinţă este de acord cu aprobarea. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului avizarea favorabilă. 
Cu unanimitate de voturi propunerea legislativă a fost avizată favorabil. 
  
 A urmat propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani. (Pl.x. 66/2011). 
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 Domnul Liviu Pop, reprezentantul Federaţiei Sindicatelor Libere din 
Învăţământ, a arătat că propunerea legislativă intră în contradicţie cu Legea Educaţiei 
Naţionale. 
 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 
cercetării, Tineretului şi Sportului, a precizat că Guvernul cu susţine această iniţiativă 
legislativă.   
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu  a supus votului avizarea favorabilă. 
Cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri, propunerea legislativă a primit aviza favorabil. 
 
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 
2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi 
completările ulterioare (Pl.x. 49/2011).  
 În urmare dezbaterilor, propunerea legislativă, cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri 
a fost avizată favorabil. 
 
 A urmat proiectul de Lege pentru completarea art.66 din Legea nr.168/1999 
privind soluţionarea conflictelor de muncă (PLx. 139/2011). 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a propus avizarea negativă deoarece 
este o suprareglementare a legii conflictelor de muncă . 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu   a supus votului eliberarea avizului 
negativ, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 S-a continuat cu propunerea legislativă pentru completarea art.127 din Legea 
învăţământului nr.84/1995 (Pl.x 47/2011). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea articolului 
217 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul ca în curriculumul naţional pentru învăţământul 
gimnazial şi liceal să fie prevăzute un număr de 3 ore de educaţie fizică obligatorie pe 
săptămână. 
 În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a 
hotărât respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: la data de 9 
februarie 2011, a intrat în vigoare Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;  conform art. 
361 alin. (2) din această Lege, s-a abrogat Legea nr. 84/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; pe cale de consecinţă, nu mai este posibilă o 
intervenţie legislativă asupra acestui act normativ. 
 
 S-a continuat cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
art.74, art.75, art.76, din Legea nr.84(r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea 
învăţământului (Pl.x. 44/2011). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.74, art.75 
şi art.76 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul creării cadrului legal privitor la posibilitatea ca şi 
studenţii absolvenţi ai studiilor universitare de tip Bologna să poată urma studii 
postuniversitare. 
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 În urma dezbaterilor, comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a 
hotărât respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: la data de 9 
februarie 2011, a intrat în vigoare Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;  conform art. 
361 alin. (2) din această Lege, s-a abrogat Legea nr. 84/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; pe cale de consecinţă, nu mai este posibilă o 
intervenţie legislativă asupra acestui act normativ. 
 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a constatat lipsa de cvorum şi în aceste 
condiţii a suspendat lucrările şedinţei. 
 
 
 
 În zilele de miercuri 30 martie şi joi, 31 martie 2011, 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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