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PROCES-VERBAL 
al şedinţei Comisiei din ziua 15 octombrie 2012 

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

- Ecaterina Andronescu – ministru 
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional  
- Adriana Donţu – director general ORDA 
- Lucian Arjoca – director general adjunct. 

 
 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

I. RAPOARTE  
1. Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995. Plx. 
588/2010/2012. Raport. Termen: octombrie 2012. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.239/2002 privind înfiinţarea 
Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti. Plx 64/2012. Raport. Termen: 02 mai 2012. 
Iniţiator: senator PD-L: Necula Marius Gerard. C.D. – Cameră decizională. 

II. AVIZ 
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul 

de autor şi drepturile conexe. PLx. 395/2012. Aviz. Termen: 09 octombrie 2012. 
Iniţiatori: Deputaţi PD-L: Novac Cornelia Brînduşa, Toader Mircea-Nicu, Turcan Raluca. 
C.D. – Cameră decizională. 

4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007. Plx. 419/2012. Aviz. 
Termen: 16 octombrie 2012. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Călian Petru, Toader Mircea-Nicu, 
deputaţi UDMR: Erdei Dolóczki István, Korodi Attila, Máté András-Levente, Seres Dénes. 
C.D. – Cameră decizională. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.263/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor. Plx. 322/2012. Aviz. Termen: 16 octombrie 
2012. Iniţiatori: deputat PSD: Sava Andrei-Valentin. C.D. – Cameră decizională. 
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6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2012 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. 413/2012. Aviz. Termen: 16 octombrie 2012. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele comisiei. 
 Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 
abţinere. 
 Dezbaterile au început cu Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 
84/1995. Plx. 588/2010/2012.  
 Domnişoara Ioana Mînzu a explicat procedura ce trebuie urmată în cazul cererilor de 
reexaminare a legilor şi a precizat că legea are ca obiect de reglementare stabilirea 
modalităţii de evaluare şi certificare a rezultatelor învăţării, la finalizarea învăţământului 
liceal, care se va realiza prin examenul bacalaureat.  
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 15 octombrie 2012, Comisia a propus, cu 15 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă, respingerea Cererii de reexaminare şi adoptarea Legii, cu 
amendamentele din Anexă. 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Cristian Sorin Dumitrescu, Marius 
Spînu, Cătălin Croitoru, Koto Josif, Viorel Buda. 
 

A urmat proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.239/2002 privind 
înfiinţarea Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti. Plx 64/2012.  

Domnişoara Ioana Mînzu a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea Legii nr.239/2002 privind înfiinţarea Universităţii „Titu 
Maiorescu” din Bucureşti, în sensul schimbării sediului universităţii. 

În urma dezbaterilor proiectul de lege a fost respins cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi, din următoarele considerente:  

- schimbarea sediului unei persoane juridice de drept privat, anume Universitatea 
„Titu Maiorescu” din Bucureşti, se poate face numai pe baza unor documente oficiale 
justificative şi la cererea persoanei juridice respective; în cazul de faţă, aceste documente nu 
există; 

- în anexa care face parte integrantă din Legea nr. 239/2002, la adresa la care se 
doreşte schimbarea sediului este prevăzut un teren, fără a exista o construcţie, iar în ceea ce 
priveşte patrimoniul universităţii, acesta poate fi schimbat doar prin hotărârea consiliului de 
administraţie al acesteia, hotărâre care nu există. 

 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe. PLx. 395/2012.    
Domnişoara Ioana Mînzu a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe în sensul stabilirii regimului juridic consacrat protecţiei proprietăţii  
intelectuale şi stabilirea unui echilibru între titularii de drepturi şi beneficiarii operelor 
partajate, cu respectarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a serviciilor. Este o punere în 
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aplicare a prevederilor Directivei 2011/77/UE de modificare a Directivei 2006/116/CE, 
contribuind la clarificarea interpretării legii şi simplificarea punerii în practică a 
reglementărilor acesteia.  

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere, eliberarea 
avizului favorabil.  

 
S-a continuat cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată prin Legea 
nr.71/2007. Plx. 419/2012.  

Domnişoara Ioana Mînzu a prezentat propunerea legislativă care are ca obiect de 
reglementare acordarea finanţării de la bugetul de stat pentru lucrările de investiţii începute 
în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, 
avându-se în vedere că din aproximativ 400 de unităţi administrativ-teritoriale începute, 
doar 30 au fost finalizate.  

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, eliberarea avizului 
favorabil.  

 
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.263/2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor. Plx. 322/2012. 
Domnişoara Ioana Mînzu a prezentat propunerea legislativă care are ca obiect de 

reglementare modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
creşelor, cu modificările şi completările ulterioare, vizând înlesnirea înscrierii la creşă a 
copiilor în vederea impulsionării părinţilor de a-şi relua activitatea profesională înaintea 
finalizării concediului pentru creşeterea copilului în vârstă de până la un an sau doi ani.  

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere, eliberarea 
avizului favorabil.  

   
A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2012 

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. 413/2012.  

Domnişoara Ioana Mînzu a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare instituirea cadrului legal necesar pentru cuprinderea în bugetul de stat a 
fondurilor necesare aplicării programului privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasa pregătitoare. Totodată, sunt clarificate aspectele legate de 
furnizarea alimentelor pentru copii care au intoleranţă la unele ingrediente  din produsele 
lactate şi de panificaţie şi pentru a îmbunătăţi mecanismul legat de acordarea produselor 
corespunzătoare din punct de vedere nutriţional, pentru grupele speciale de consumatori, în 
conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.  

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere, eliberarea 
avizului favorabil.  

   
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  


