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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 19, 21 şi 22 septembrie 2011 

 
 

 Şedinţele Comisiei din zilele de 19, 21 şi 22 septembrie 2011 au avut 
următoarea ordine de zi: 

Luni, 19 septembrie 2011   
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Miercuri,  21 septembrie 2011 

I. Şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului. PL.x. 607/2010. 
Procedură de urgenţă. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
Termen: 22 noiembrie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 

II. AVIZ 
 1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 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. 513/2011. Aviz.  
 

III. RAPOARTE 
 1. Propunere legislativă privind completarea art.289 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011. Plx. 451/2011. Raport. Termen: 19 septembrie 2011. 
Iniţiator: deputat PSD Popa Florin. C.D. – Prima cameră sesizată.  
 2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 
naţională. Plx. 501/2011. Raport.  
 

Joi, 22 septembrie 2011 
Dezbatere asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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 În ziua de luni, 19 septembrie 2011, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de 
zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei.   
 

Miercuri,  21 septembrie 2011 
 

 Dezbaterile au început cu şedinţa comună împreună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
 Lucrările şedinţei comune au fost conduse alternativ de domnul preşedinte 
Daniel Buda şi de domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu. 
 S-a luat în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului şi 
sportului (PL.x. 607/2010). 

Domnul preşedinte Daniel Buda a prezentat proiectul de lege care are ca obiect 
de reglementare stabilirea de măsuri privind modalităţile de exploatare/ valorificare, 
închiriere sau concesiune, a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin 
Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a arătat că proiectul de lege a 
fost dezbătut şi separat în cele două comisii şi rezultatul a fost că în  Comisia pentru 
învăţământ, acesta a fost respins, iar în Comisia juridică a fost aprobat cu 
amendamente. În consecinţă, s-a stabilit întâlnirea celor două comisii pentru reluarea 
dezbaterilor. De asemenea, a precizat că ordonanţa produce efecte încă de la emiterea 
ei şi în baza acesteia s-au operat unele transferuri de baze sportive şi tabere şcolare cu 
terenul aferent. A propus menţinerea punctului de vedere iniţial al Comisiei pentru 
învăţământ şi anume, respingerea ordonanţei, decizie luată cu unanimitate de voturi. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda a întrebat dacă atunci când s-a decizia de 
respingere s-a avut în vedere şi decizia Senatului şi a arătat că aceste baze sportive 
sunt structuri nefuncţionale şi a propus să se găsească soluţii prin amendarea acestei 
ordonanţe.  
 Domnul deputat Silvestru Lup a propus ca formele de transfer ale bazelor 
sportive şi ale taberelor să se facă diferenţiat în funcţie de situaţia din teren. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus să se solicite Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, un  raport asupra situaţiei care există efectiv pe 
teren, necesitatea lor, pentru a se putea judeca corect în găsirea soluţiilor care se vor 
lua tot în şedinţă comună.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a fost de acord ca Ministerul 
Educaţiei să prezinte un raport cu situaţia concretă a acestor unităţi, inclusiv care au 
fost obiectivele transferate şi în ce condiţii. 
 Domnul preşedinte Daniel Buda s-a declarat de acord cu amânarea şi a adresat 
rugămintea ca Ministerul Educaţiei să comunice celor două comisii situaţia acestor 
structuri administrative. 
 Domnul deputat Silvestru Lup a menţionat că nu a existat un temei legal de 
transferare şi poate că aceste transferuri s-au făcut fără voinţa administraţiilor locale 
ca şi în cazul spitalelor. 
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 Cu unanimitate de voturi s-a amânat dezbaterea pentru săptămâna viitoare când 
Ministerul Educaţiei va prezenta raportul solicitat.  
 
 Lucrările au continuat cu şedinţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport cu  propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 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. 513/2011). 
 Domnişoara consilier Ioana Florina Mînzu a prezentat propunerea legislativă 
care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.96/2002, în sensul distribuirii doar a laptelui şi a produselor lactate 
preparate în conformitate cu cerinţele stabilite de regulamentele europene. Totodată, 
procedura de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie 
se va organiza la nivelul fiecărui judeţ sau sector al municipiului Bucureşti. Sumele 
aferente programului se vor suporta din bugetele locale ale judeţelor şi sectoarelor 
municipiului Bucureşti. Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive se propune 
ca atribuirea contractelor de achiziţie să se facă distinct pentru cele două produse, în 
cadrul unor proceduri separate.  
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a menţionat că pe această temă a adresat, încă 
din vară, o scrisoare domnului ministru Funeriu, în care solicita exprimarea opţiunii 
copiilor şi părinţilor care doresc să beneficieze de programul „cornul şi laptele”, dar 
nu a primit nici un răspuns. Consideră că sunt bani publici irosiţi, iar ministerul mai 
bifează un program impus de Uniunea Europeană şi nu caută alternative bune pentru 
copii. Personal, s-a declarat împotriva acestui program.  
 Doamna deputat Doiniţa Chircu a amintit de dezbaterea amplă organizată de 
PD-L la care au participat şi inspectorii şcolari şi părinţi, în urma căreia s-a desprins 
ideea că programul „cornul şi laptele” şi-a făcut efectul într-o anumită perioadă când 
era necesar, dar acum este depăşit, nu mai este în spiritul noii legi a educaţiei. Nu 
susţine acest program care nu-şi justifică investiţiile. 
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a arătat că propunerea legislativă este o 
îmbunătăţire a programului actual iar Guvernul şi Ministerul Educaţiei susţin 
aprobarea acesteia.  
 În urma dezbaterii, supusă votului, propunerea legislativă a întrunit 4 voturi 
pentru, 11 voturi împotrivă şi 5 abţineri, Comisia a hotărât emiterea unui aviz 
negativ.  
 A urmat propunerea legislativă privind completarea art.289 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx. 451/2011).  
 Domnişoara consilier Ioana Mînzu a prezentat propunerea legislativă care are 
ca obiect de reglementare completarea art. 289 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, în sensul ca profesorii universitari, membrii ai Academiei Române şi ai 
academiilor de ştiinţe pe domenii, să rămână în activitate ca titulari, cu normă 
întreagă şi cu dreptul de a conduce doctorate, peste vârsta de pensionare, pe baza 
certificatului de sănătate.  
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 Domnul deputat Marius Gondor a propus să se treacă direct la vot deoarece 
propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa anterioară. 
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Guvernul nu susţine 
propunerea legislativă, deoarece noua lege a educaţiei cuprinde toate prevederile 
menţionate. 
 În urma dezbaterii, având în vedere voturile exprimate, respectiv 7 voturi 
pentru adoptare, 10 voturi împotriva adoptării şi 2 abţineri, Comisia propune Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative, din următoarele 
considerente: 
  - prevederile alineatelor (3) şi (4) ale articolului 289 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 reglementează problematica rămânerii în activitate a profesorilor 
universitari, peste vârsta de pensionare;  
 - prin promovarea propunerii legislative s-ar crea o discriminarea între 
profesorii titulari, membri ai Academiei Române sau ai Academiilor de Ştiinţe pe 
domenii şi ceilalţi profesori universitari.  
 Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă privind modificarea Legii 
nr.1/2011 privind educaţia naţională (Plx. 501/2011). 
 Domnişoara consilier Ioana Mînzu a prezentat propunerea legislativă care are 
ca obiect de reglementare modificarea alin. (13) al art. 45 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, în sensul ca, pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să asigure manuale şcolare 
fie elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, fie traduse din limba 
română, eliminându-se posibilitatea introducerii manualelor de import.   
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Guvernul nu susţine 
propunerea legislativă deoarece legea educaţiei este acoperitoare.  
 Domnul vicepreşedinte Koto Josif a fost de acord cu domnul secretar de stat 
Kiraly şi a propus respingerea.  
 În urma dezbaterilor, la care au luat cuvântul domnii deputaţi Cornel 
Resmeriţă, Mihai Radan, Marius Gondor, Adriana Săftoriu, Comisia, având în vedere 
voturile exprimate, respectiv 4 voturi pentru adoptare, 12 voturi împotriva adoptării şi 
3 abţineri, propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative, 
din următoarele considerente: 
  - în cazul învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, manualele şcolare 
sunt deficitare, datorită refuzului editurilor de a tipări un tiraj atât de redus de cărţi 
şcolare, singura soluţie fiind achiziţionarea acestor manuale din import; 
 - nu se poate vorbi despre o discriminare între elevii diferitelor etnii deoarece 
legea impune ca toate manualele şcolare să fie conforme cu programa şcolară şi 
avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
- Ciucă Ion – director general 
De la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret 
- Doina Melinte – preşedinte  
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De la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
- Jean Vraciu – director 
De la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 
- Simion Hancescu – preşedinte 

 
 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 ziua de joi, 22 septembrie 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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