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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 aprilie 2011 

 
 

 Şedinţele Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 aprilie 2011 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 12 aprilie 2011 
Ora 14.00 

  
I. AVIZE 

 1. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. PLx. 146/2011. Aviz. Termen: 11 
aprilie 2011. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. Plx. 150/2011. Aviz. Termen: 11 
aprilie 2011. Iniţiator: deputat PDL Brînză William Gabriel. C.D. – Cameră 
decizională. 
 

II. RAPOARTE 
 3. 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 suplimentar. Retrimis de la Plen.  Termen: 2 februarie 2011. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 4. 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. 
 5. 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. 
 6. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 
naţională. Pl.x 45/2011. Raport. Termen: 22 martie 2011. Iniţiatori: deputaţi PD-L: 
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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. 
 7. 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. 
  8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale. Plx. 118/2011. Raport. Termen: 19 aprilie 2011. Iniţiator: 

deputat PNL Ciuhodaru Tudor. C.D. – prima Cameră sesizată. 
 

Miercuri, 13 aprilie  şi joi, 14  aprilie 2011 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Marţi, 12 aprilie 2011 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat prof. univ. dr. Cristian 
Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei.  
 Cu unanimitatea voturilor celor prezenţi au fost aprobate ordinea de zi şi 
programul de lucru. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a informat membrii Comisiei că 
la următoarea şedinţă se va dezbate, în şedinţă comună cu Senatul, Raportul asupra 
stării sistemului naţional de învăţământ 2010 (R24/2011).  
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 
din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (PLx. 146/2011).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009, în sensul să poată fi 
date în administrare terenuri către alte subiecte de drept administrativ decât instituţiile 
şi unităţile de cercetare-dezvoltare de drept public, cu scopul accelerării execuţiei 
lucrărilor de construcţie sau reabilitare a drumurilor de interes naţional declarate de 
utilitate publică.  
 Domnul deputat Marius Spînu a propus, în urma analizei proiectului de lege, 
avizarea favorabilă. 
 Domnul deputat Florentin Gust Băloşin nu susţine aprobarea proiectului de lege, 
considerând că membrii Comisiei ar trebuie să-şi păstreze punctul de vedere iniţial, de 
a nu se mai ceda terenuri din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu Şişeşti”. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a suspus votului eliberarea 
avizului negativ. Cu 12 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă a fost respinsă propunerea 
pentru aviz negativ. În consecinţă, Comisia eliberează aviz favorabil. 
 
 A urmat propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.248/2005 privind 
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (Plx. 150/2011). 
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Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 30 din Legea nr. 248/2005, în 
sensul schimbării condiţiilor ce trebuie îndeplinite pentru ieşirea din ţară a minorilor.  

Domnul deputat Marius Gondor a propus avizarea negativă. 
Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a susţinut propunerea făcută de domnul 

deputat Gondor. 
Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a suspus votului eliberarea 

avizului negativ, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
 
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 obiect de 
reglementare respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010, care se 
referă la modificarea legilor de înfiinţare şi funcţionare a Academiei de Ştiinţe 
Medicale (Legea nr.264/2004), a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (Legea 
nr.31/2007) şi a Academiei de Ştiinţe Tehnice (Legea nr.230/2008), în sensul  
abrogării tuturor articolelor care priveau susţinerea, inclusiv bugetară, a acestora de 
către stat, privitoare la buna desfăşurare a activităţii acestora. Prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 79/2010, s-a propus, în scopul neafectării interesului superior 
al elevului şi studentului, conform celor stipulate în nota de fundamentare, încetarea 
bugetării celor trei academii, înfiinţate prin lege în anii 2004, 2007 şi, respectiv, 2008, 
începând cu luna septembrie 2010. Astfel, pentru anul 2010, prin încetarea finanţării 
academiilor, se realizează o economie bugetară totală de 2,861 mil.lei (28,61 miliarde 
ROL), iar pentru întreg anul 2011 şi următorii ani economia bugetară, prin încetarea 
finanţării Academiei de Ştiinţe Medicale, Academiei oamenilor de Ştiinţă din 
România şi a Academiei de Ştiinţe Tehnice, se ridică la 12,36 milioane RON, 
respectiv 123,6 miliarde ROL.   

În şedinţa din 22 decembrie 2010, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Plenului Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului 
de Lege la Comisa sesizată în fond. 
 Iniţial, Comisia, ţinând seama şi de implicaţiile negative asupra vieţii academice 
româneşti, a adoptat proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a subliniat faptul că, în astfel de 
situaţii, Comisia, şi-a păstrat punctul de vedere iniţial, prin care se propune Plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

Supusă votului, propunerea de menţinere a punctului de vedere iniţial, a fost 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

 
S-a continuat cu propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 

privind educaţia naţională (Plx. 67/2011). 
Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 

obiect de reglementare abrogarea alineatului (8) al articolului 46 din Legea nr. 1/2011, 
legea educaţiei naţionale, care prevede ca în învăţământul primar, gimnazial şi liceal 
cu predare în limbile minorităţilor naţionale, disciplinele Istoria şi Geografia României 
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să fie predate în aceste limbi, după programe şcolare şi manuale identice cu cele 
pentru clasele cu predare în limba română, cu obligaţia transcrierii şi a însuşirii 
toponimiei şi a numelor proprii romaneşti şi în limba română. 

În urma dezbaterii, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus 
votului aprobarea propunerii legislative, care a întrunit 11 voturi pentru, 12 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere. În consecinţă, propunerea legislativă a fost respinsă, din 
următoarele motive: 

- art. 32 alin. (3) din Constituţia României, republicată, garantează persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale dreptul de a învăţa în limba lor maternă şi dreptul de 
a putea fi instruit în această limbă;  

- prin abrogarea alin. (8) al art. 46 din Legea nr. 1/2011, România încalcă 
Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 
februarie 1995, ratificată prin Legea nr. 33/1995, şi Carta Europeană a Limbilor 
Regionale şi Minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992 şi semnată la 17 
iulie 1995, în care se prevede nediscriminarea, promovarea unei egalităţi reale a 
minorităţilor, promovarea şi protecţia limbii acestora etc.  

 
A urmat propunerea legislativă privind regimul manualelor şcolare în 

învăţământul preuniversitar (Pl.x. 51/2011).  
Doamna deputat Adriana Săftoiu, a propus dezbaterea pe articole, având în 

vedere că propunerea legislativă a fost analizată într-o şedinţa anterioară. 
Domnul vicepreşedinte Koto Josef a solicitat continuarea dezbaterilor generale 

şi a arătat că propunerea legislativă este o suprareglementare faţă de Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011.  

Doamna deputat Doiniţa Chircu a fost de acord că prevederile propunerii 
legislative se regăsesc în Legea educaţiei naţionale, şi nu susţine aprobarea acesteia.  

Domnul deputat Marius Spînu  nu a susţinut aprobarea propunerii legislative.  
Domnul deputat Anghel Stanciu a propus constituirea unei subcomisii de lucru 

care să propună comisiei amendamente. 
Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a propus amânarea dezbaterii şi 

constituirea subcomisiei de lucru. Cu unanimitate de voturi a fost aprobată amânarea 
dezbaterii. Subcomisia a fost formată din următorii deputaţi: Cristian Sorin 
Dumitrescu, Stanciu Anghel, Marius Spînu, Adriana Săftoiu, Lili-Anna Farkas. 

 
A urmat propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind 

educaţia naţională (Pl.x 45/2011). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea literei f) a articolului 247 din Legea nr. 1/2011 
privind educaţia naţională, în vederea includerii postului de profesor preparator 
nevăzător în şcolile speciale pentru elevii cu deficienţe de vedere. Profesorul 
preparator nevăzător are un rol deosebit în educaţia elevilor cu deficienţe de vedere, 
prin activităţile compensatorii pe care le desfăşoară.  

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei nu 
susţine aprobarea propunerii legislative deoarece există măsuri tranzitorii la Legea 
educaţiei nr. 1/2011, emise prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3753/2011 precum şi 
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Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005, în care este prevăzut postul de profesor 
preparator nevăzător; astfel se rezolvă această problemă. 

Domnul vicepreşedinte Koto Josef a propus introducerea unei noi litere la acest 
articol, pentru a putea fi inclusă o nouă funcţie didactică în învăţământul vocaţional, 
aceea de profesorul corepetitor. 

Doamna deputat a propus introducerea la litera f) a funcţiei didactice de 
profesor educator. 

În urma dezbaterilor, propunerea legislativă a fost adoptată cu amendamente, 
cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.   

 
A urmat propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Naţional al Rectorilor din România (Pl.x 46/2011). 
Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 

obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 
Rectorilor din România, ca societate publică independentă, ce cuprinde rectorii 
instituţiilor de învăţământ superior din România. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Guvernul şi Ministerul 
Educaţiei susţin aprobarea propunerii legislative, cu unele observaţii şi propuneri. 
 În urma dezbaterii, Comisia a adoptat proiectului de Lege cu amendamente, 
cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 

 
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Plx. 118/2011). 
Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011, legea educaţiei 
naţionale, în sensul introducerii orelor de educaţie pentru sănătate în unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi în instituţiile universitare, în cadrul studiilor de licenţă, 
pentru asigurarea unei informări corecte din punct de vedere ştiinţific şi crearea unui 
comportament individual sănătos. 

În urma dezbaterii, domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului 
propunerea de respingere. Cu unanimitate de voturi, propunerea legislativă a fost 
respinsă din următoarele motive:  

- în acest moment, astfel de ore de educaţie pentru sănătate sunt incluse ca şi 
capitole în diverse discipline, precum biologia; nu se pot introduce în învăţământul 
preuniversitar ore distincte obligatorii în trunchiul comun de educaţie pentru sănătate 
deoarece nu există o astfel de disciplină, nu sunt cadre didactice calificate pentru 
această disciplină şi nu există manuale şcolare;  

 - învăţământul superior este axat pe formarea de competenţe profesionale de 
specialitate, vizând formarea de specialişti, astfel că nu se justifică includerea orelor de 
educaţie pentru sănătate în programele de studii universitare. 

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

- Andrei Kiraly – secretar de stat 
- Ion Ciucă - director  
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- Daniela Lăudoiu – consilier 
De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
- Gheorghe Sin - Preşedinte 
De la Federaţia Sindicatelor Independente din Învăţământ „Spiru Haret” 
- Spiridon Tudor – secretar general. 
Federaţia Educaţiei Naţionale 
- Mihai Pleniceanu – director departament. 

 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
   - Cristian-Sorin Dumitrescu 
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő  
 - Doina Burcău 
 - Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu 
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf   
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică  
 - Anna-Lili Farkas 
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Şerban Răzvan Mustea  
  - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
  La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Gheorghe Hogea.  
 
 În zilele de miercuri, 13 aprilie şi joi, 14 aprilie 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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