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şedinţelor Comisiei din zilele de 28, 29 şi 30 iunie 2011 

 
 

 Şedinţele Comisiei din zilele de 28, 29 şi 30 iunie 2011 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 28  iunie 2011 
 

I. AVIZE 
 1. Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni în 
domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Secuieni, judeţul Neamţ şi în 
administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul 
Secuieni. Plx. 384/2011. Aviz. Termen: 14 iunie 2011. Iniţiatori: deputaţii 
Independenţi Culiţă Tărâţă şi Ioan Munteanu. C.D. – Cameră decizională. 
 2. Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire şi supraveghere a copiilor 
pe timpul zilei. Plx. 424/2011. Aviz. Termen: 30 iunie 2011. Iniţiator: deputat PDL 
Roberta Alma Anastase. C.D. – Cameră decizională. 
 3. Propunere legislativă pentru modificarea 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. Plx. 431/2011. Aviz. Termen: 30 iunie 2011. 
Iniţiator: deputat PDL Cezar Preda. C.D. – Cameră decizională. 
 4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.932/2002 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
clasele I-IV din învăţământul de stat. Plx. 432/2011. Aviz. Termen: 30 iunie 2011. 
Iniţiatori: deputaţii: PD-L: Dugulescu Marius Cristinel, Giurgiu Mircia, Lubanovici 
Mircea, Movilă Petru, Popoviciu Alin Augustin Florin; PSD: Iordache Florin; PNL: 
Uioreanu Horea-Dorin; Indep.: Barna Maria Eugenia; Fără apart. Ciuhodaru Tudor. 
C.D. – Cameră decizională. 

II. RAPOARTE  
 1. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii. PLx. 367/2011. Raport comun cu Comisia pentru 
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sănătate şi familie. Termen: 16 iunie 2011. Iniţiatori: deputaţi UDMR: Antal István, 
Béres Ştefan Vasile, Derzsi Ákos, Edler András György, Erdei Dolóczki István, 
Farago Petru, Farkas Anna-Lili, Kelemen Atilla-Béla-László, Kelemen Hunor, 
Korodi Attila, Kötő Iosif, Lakatos Petru, Máté András-Levente, Pálfi Mózes Zoltán, 
Pál Árpád, Petö Csilla-Mária, Seres Dénes. C.D. – Cameră decizională. 
 2. Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti". PLx. 652/2008/2011. Raport comun cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 23 mai 
2011. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 

Miercuri, 29 iunie şi joi, 30  iunie 2011 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Marţi, 28  iunie 2011 
 
 Lucrările comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele  Comisiei. 
 Ordinea de zi a fost aprobată, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
 Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind 
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni în domeniul public al unităţii administrativ-
teritoriale Secuieni, judeţul Neamţ şi în administrarea Consiliului Local Secuieni, în 
vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni (Plx. 384/2011), membrii 
Comisiei au hotărât să nu se emită aviz din moment ce această propunere a fost deja 
dezbătută în Plenul Camerei Deputaţilor.   
 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind serviciile de îngrijire şi 
supraveghere a copiilor pe timpul zilei (Plx. 424/2011).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârsta 
cuprinsă între 3 luni şi 3 ani, pe timpul zilei 
 Domnul deputat Marius Spînu a propus constituirea unei subcomisii de lucru 
care să analizeze propunerea legislativă. 
 Domnul deputat Marius Gondor a apreciat că nu este corect faptul că atât 
Comisia pentru învăţământ, cât şi Comisia pentru muncă, nu au fost sesizate pe fond, ci 
doar în avizare. 
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a propus să se adreseze o solicitare către Biroul 
Permanent prin care să se solicite sesizarea pe fond a Comisiei pentru învăţământ. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului propunerea făcută de 
doamna deputat Adriana Săftoiu; propunere care a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi.  
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 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea 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 (Plx. 431/2011).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002, în 
sensul transferării atribuţiilor şi responsabilităţilor ce decurg din derularea programului 
în sarcina conciliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, pentru a le permite 
acestora să-şi aleagă furnizorii şi să contracteze direct cu aceştia. În prezent, aceste 
atribuţii sunt în sarcina consiliilor judeţene, consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi ale comunelor, oraşelor şi municipiilor. Totodată, în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor menţionate, se propune ca sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat să se repartizeze direct pe unităţi 
şcolare.  
 Domnul deputat Marius Spînu a subliniat că a avut loc o dezbatere iniţiată de 
Grupul parlamentar al PD-L pe această temă, au fost şi alte dezbateri chiar în cadrul 
comisiei, în consecinţă a considerat propunerea legislativă foarte bună; susţine avizarea 
favorabilă. 
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a arătat că au mai avut loc dezbateri pe această 
temă şi consideră că a se încărca şcolile cu desfăşurarea licitaţiilor nu este un lucru bun; 
a mai arătat că nu au prioritate firmele locale. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a menţionat, ca şi la dezbaterile 
anterioare, că nu se pot face restricţii la achiziţii, poate participa orice firma de pe plan 
intern sau extern. 
 Doamna deputat Maria Stavrositu a precizat că directorii de şcoli agreează ideea 
de a se face achiziţiile la nivelul şcolii, nu prin licitaţii, deoarece se pot face prin 
încredinţare directă, fiind în interesul şcolii. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a arătat că propunerea legislativă este 
bună, susţine avizarea favorabilă. 
 Domnul secretar de stat Kiraly Andrei a spus că Ministerul Educaţiei nu susţine 
aprobarea propunerii legislative, a arătat că sunt unele şcoli care nu au personalitate 
juridică; trebuie intervenit la calitatea produselor, dar legislaţia existentă este 
acoperitoare. 
 Doamna deputat Doiniţa Chircu a subliniat că nu directorii de şcoli decid 
achiziţiile, ci consiliile de administraţie din care fac parte şi părinţii elevilor. Achiziţia 
se poate face la nivelul şcolilor cu personalitate juridică pentru toate structurile din 
subordine. A susţinut aprobarea propunerii legislative. 
 Cu unanimitate de voturi a fost aprobat eliberarea avizului favorabil. 
 A urmat propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii 
nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat (Plx. 432/2011).  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a specificat faptul că, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, o hotărâre de guvern nu se modifică printr-o lege, 
ci tot printr-o hotărâre de guvern. Totodată, Hotărârea de Guvern nr. 932/2002 a fost 
abrogată prin Hotărârea de Guvern nr. 714/2008.  
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  În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, eliberarea 
avizului negativ. 
 S-a continuat cu proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx. 367/2011).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege  are ca obiect de 
reglementare completarea alineatului (2) al articolului 470 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii cu o nouă literă, potrivit căreia până la eliberarea 
diplomei de licenţă, adeverinţa de absolvire a studiilor eliberată medicului 
dentist/stomatolog să ţină loc de diplomă de licenţă, în vederea obţinerii dreptului la 
liberă practică. 
 În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea cu 
amendamente,  a proiectului de lege.     
 A urmat Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (PLx. 652/2008/2011).  

Domnul consilier Petru Andea a prezentat Legea care are ca obiect de 
reglementare modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei 
alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2005, cu modificările 
ulterioare, în sensul că unităţile de cercetare-dezvoltare sunt scutite de plata sumelor 
reprezentând creditele şi dobânzile aferente preluate de Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului de la Banca Agricolă S.A. 
 Comisia a analizat motivele care au determinat transmiterea spre reexaminare a 
Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind 
modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 
pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". 
 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
adoptarea Cererii de reexaminare şi respingerea Legii, pe considerentul că 
acordarea de scutiri de la plata obligaţiilor fiscale restante implică elemente de ajutor de 
stat, măsuri care trebuiau supuse autorizării şi monitorizării Comisiei Europene. Aceste 
facilităţile fiscale sunt în contradicţie cu angajamentele asumate de România prin 
tratatul de aderare la Uniunea Europeană. În concret, sunt în contradicţie cu art. 87 - 89 
din Titlul IV „Norme comune privind concurenţa, impozitarea  şi armonizarea 
legislativă” al tratatului de instituire a Comunităţii Europene.   
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat. 
De la Ministerul Finanţelor Publice  
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- Ion Ghizdeanu – Preşedinte, Comisia Naţională de Prognoză 
De la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
- Stoian Maria – şef serviciu 
- Visalom Dana – consilier superior 
De la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
- Vraciu Jean – director.  

 
 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  
 - Gheorghe Hogea 
 - 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. 
 
 
 În zilele de miercuri, 29 iunie şi joi 30 iunie 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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