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PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 7, 8 şi 9 septembrie 2010 

 
 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, au absentat 3 deputaţi, după 
cum urmează:  
 - Koto Josif - Grupul Parlamentar al UDMR; 
 - Dumitrică George Ionuţ - Grupul Parlamentar al PNL; 
 - Stavrositu Maria - Grupul Parlamentar al PD-L. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 - Andrei Kiraly Gheorghe – secretar de stat 
 De la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 - Adrian Rădulescu – secretar de stat 
 De la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

- Pistru Eusebiu – secretar de stat 
- Pop Carmen – şef serviciu 
- Tănase Valentin - consilier 
De la Ministerul Finanţelor Publice 
- Ciurea Oana – şef serviciu 
- Iacob Oana – şef serviciu 
- Cristu Rodica. 
 

 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea:  
Marţi, 07 septembrie 2010 

I. AVIZE 
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 1. Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere. PL.x 393/2010. Aviz. Termen: 
7 septembrie 2010. 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3¹) ţi (3²) ale art.29 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. Pl.x. 391/2010. Aviz. Termen: 6 septembrie 2010. 
 3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 
alte măsuri financiar-fiscale. PL.x. 409/2010. Aviz. Procedură de urgenţă. Termen: 8 
septembrie 2010.  
 

II. RAPOARTE 
 1. Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) lit. c) şi d) din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Pl.x. 374/2010. Raport. Termen: 9 
septembrie 2010. 
 2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind 
stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. PL.x. 316/2010. Raport comun 
cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 3 iunie 2010.  

 
Miercuri, 08 septembrie 2010 şi joi, 09 septembrie 2010 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele Comisiei.  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a apreciat ca 
reprezentând o mare realizare a sesiunii trecute timpul record în care a fost dezbătut şi 
adoptat noul proiect al Legii Educaţiei Naţionale, dar a subliniat faptul că volumul de 
lucru presupus de adoptarea acestuia a influenţat într-un mod negativ asupra celorlalte 
domenii de competenţă ale Comisiei, în special asupra domeniilor tineret şi sport. În 
acest context, domnul preşedinte şi-a exprimat speranţa că, în actuala sesiune, Comisia 
va reuşi să recupereze decalajul astfel creat, mizând şi pe dorinţa Guvernului de a 
înainta Parlamentului propuneri legislative care să reglementeze mai eficient activitatea 
celor două domenii.  
 Domnul deputat Florentin Gust a solicitat Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, informaţii despre renovarea şcolilor, închiderea şcolilor, 
desfiinţarea normelor didactice, transportul elevilor. 
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 Domnul deputat Viorel Buda a precizat că la început de an şcolar Ministerul 
Educaţiei prezintă o informare completă inspectorilor şcolari generali şi este de părere 
că această informare va trebui să fie prezentată şi Comisiei. 
 Domnul deputat Victor Cristea a solicitat Ministerul Educaţiei să prezinte şi 
modul cum au fost repartizate fondurile pentru investiţii, pe colegii electorale. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a menţionat că se va înainta o scrisoarea 
domnului ministru Daniel Petru Funeriu cu solicitarea ca în cadrul şedinţei viitoare să 
prezente o informare referitoare la condiţiile în care se deschide noul an şcolar 2010-
2011, comparativ cu anul şcolar anterior, cu privire la: 
 - situaţia reţelei şcolare: numărul unităţilor şcolare cu personalitate juridică; 
 - numărul de elevi, pe cicluri de învăţământ;  
 - situaţia transportului şcolar; 
 - numărul de cadre didactice: titulari, suplinitori, necalificaţi; 
 - numărul de angajaţi în minister şi în instituţiile deconcentrate; 
 - numărul de obiective de investiţii; fondurile alocate investiţiilor; 
 - situaţia taberelor şcolare şi a bazelor sportive şcolare; 
 - stadiul implementării finanţării per elev; procentul din PIB ce se alocă 
educaţiei; 
 - modificările prevăzute în evaluarea elevilor; examenul de bacalaureat; 
evaluările internaţionale; 
 - iniţiative legislative în domeniul educaţiei, tineretului şi sportului.  
 De asemenea, domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a precizat că va adresa o 
solicitare către Biroul Permanent pentru ca membrii Comisiei, să rămână în teritoriu în 
ziua de 13 septembrie a.c., pentru a fi prezenţi la manifestările prilejuite de începutul 
noului an şcolar.  
 Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru completarea art.54 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere (Plx 
393/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea prezintă proiectul de lege şi arată că prin 
modificarea Legii nr.102/2006 se doreşte ca pentru transportul elevilor şi studenţilor, 
instituţiile de învăţământ să beneficieze de eliberarea licenţelor şi autorizaţiilor de 
transport de la autoritatea competentă, în mod gratuit. Este necesară această măsură 
pentru a facilita procesul de transport, cheltuielile fiind suportate tot de la bugetul local.  
 Domnul Eusebiu Pistru, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, a precizat că prin acest act normativ  se urmăreşte gratuitatea licenţei 
doar pentru instituţiile publice.   
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului eliberarea avizului 
favorabil. Cu unanimitate de voturi se aprobă avizarea favorabilă.  
 
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3¹) ţi (3²) ale art.29 din 
Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
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agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (Pl.x. 391/2010). 
 Domnul consilier Petru Andea prezintă propunerea legislativă care are ca obiect 
de reglementare modificarea alin.(31) şi (32) ale art.29 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu 
modificările şi completările  ulterioare, deoarece nu sunt prevăzute şi centrele eparhiale 
care au fost înregistrate cu terenuri forestiere prin Legea nr.791/1939 pentru înfiinţarea 
Episcopiei Ortodoxe-Române a Timişoarei, precum şi pentru modificarea întinderii 
unor Episcopii Ortodoxe-Române.  
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a subliniat că partea care aparţine 
Comisiei se referă la terenurile Academiei Române şi în consecinţă propune avizarea 
favorabilă.  
 Domnul deputat Marius Spînu este de părere că propunerea legislativă are multe 
hibe, nu sunt sesizări concrete în expunerea de motive, în consecinţă propune eliberarea 
unui aviz negativ. 
 Domnul Adrian Rădulescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, a precizat că este vorba de terenuri forestiere nu de terenuri agricole 
şi în consecinţă susţine eliberarea avizului favorabil. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului cele două propuneri 
făcute, astfel:  
 - eliberarea avizului negativ a întrunit 6 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 3 
abţineri; 
 - eliberarea avizului favorabil a întrunit 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 5 
abţineri 
 În consecinţă, Comisia a aprobat eliberarea avizului favorabil. 
   
 S-a continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale (PL.x. 409/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea prezintă proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin care se instituie noi măsuri de lărgire a 
bazei de impozitare, precum şi de majorare a unor impozite în domeniul impozitelor 
directe şi a taxei pe valoarea adăugată.  
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului eliberarea avizului 
favorabil, care s-a aprobat cu 8 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă. 
 
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) lit. c) şi d) din 
Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Pl.x. 374/2010).  
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 Domnul consilier Petru Andea prezintă propunerea legislativă  care are ca obiect 
de reglementare modificarea art.7 alin.(1) lit. c) şi d) din Legea nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, soluţiile 
legislative urmărind asigurarea unui tratament echitabil, din punct de vedere al 
încadrării şi salarizării, între toţi învăţătorii şi educatorii, licenţiaţi sau nu, angajaţi în 
prezent, şi viitoarele cadre didactice din învăţământul primar şi preşcolar, pregătite în 
noile facultăţi de profil.  
 Domnul Andrei Kiraly Gheorghe, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, a precizat că ministerul este de acord cu aprobarea. 
 În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi propunerea legislativă a fost 
aprobată cu amendamentele din anexa la raport.   
  
 
 La solicitarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării 
în muncă a elevilor şi studenţilor (PL.x. 316/2010) a fost amânat pentru săptămâna 
viitoare.   
 
 În zilele de miercuri, 08 septembrie şi joi, 09 septembrie 2010,  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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