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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 09, 10 şi 11 februarie 2010 
 
 
 Şedinţele Comisiei din zilele de 09, 10 şi 11 februarie 2010 au avut 
următoarea ordine de zi:  
 

Marţi, 09 februarie 2010   
Ora 14.00  

 
RAPOARTE 

 
 1. Proiect de Lege privind aprobarea Programului naţional pentru 
modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităţilor de învăţământ. PLx 
501/2009. Raport. Termen: 2 noiembrie 2009. Iniţiatori: deputaţi: Voicu Mihai 
Alexandru, senatori: Ghişe Ioan, Nicoară Marius Petre, Oprea Mario-Ovidiu, 
Ţopescu Cristian George. C.D. – Cameră decizională. 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 8/1996 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Pl-x. 640/2009. Raport comun cu 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. Termen: 4 februarie 
2010. Iniţiatori: deputaţi: Canacheu Costică, Croitoru Cătălin, Geantă Florian 
Daniel, Petrescu Cristian, Stoica Mihaela, Surpăţeanu Mihai, Şandru Mihaela 
Ioana, Zamfirescu Sorin Ştefan, Zătreanu Dan-Radu, Bejinariu Eugen. C.D. – 
Cameră decizională. 
 3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de 
învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de 
învăţământ special şi special integrat. Pl-x 649/2009. Raport comun cu Comisia 
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pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 4 februarie 2010.  Iniţiator: deputat 
Giurgiu Mircia. C.D. – Cameră decizională. 
 4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 
privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu 
frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să 
funcţioneze provizoriu sau acreditate. PL.x 620/2009. Raport. Termen: 4 
februarie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

 
Miercuri, 10 februarie şi joi, 11  februarie  2010 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.  
 
 
 

Marţi, 09 februarie 2010   
  

Lucrările şedinţei Comisiei 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 Sorin Dumitrescu a 
precizat că pe lângă proiectele de lege cu care este sesizată Comisia se vor lua în 
dezbatere şi alte teme de interes privind domeniul de activitate.  
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a subliniat faptul că manualele de limba şi 
literatura română pentru ciclurile primar şi gimnazial cuprind texte anacronice, 
amestecă scriitorii români cu cei străini, făcându-i pe copii să se confrunte cu 
realităţi care nu au legătură cu preocupările şi cu timpul în care trăiesc. 
 Membrii Comisiei au decis, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
organizarea unei dezbateri cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei pe curricula şi 
manualele pentru învăţământul primar şi gimnazial cu accent pe disciplina Limba şi 
literatura română.  

Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Programului 
naţional pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităţilor de 
învăţământ (PLx 501/2009). 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că acest proiect de 
lege a mai fost dezbătut şi în alte şedinţe.  

Domnul consilier Petru Andea prezintă proiectul de lege, care are ca obiect 
de reglementare înfiinţarea Programului naţional pentru modernizarea terenurilor 
de sport din cadrul unităţilor de învăţământ, concretizat în dezvoltarea bazei 
materiale sportive, care să asigure selecţia elevilor sportivi şi creşterea performanţei 
acestora. Conform Programului, finanţarea se asigură 75% din fonduri prevăzute 
distinct în bugetul de stat pe anul 2010 prin bugetul Ministerului Educaţiei, 
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Cercetării şi Inovării şi prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, iar 25% 
din fonduri publice şi private ale autorităţilor publice locale. Practic legea nu are 
obiect deoarece se referă la un Program naţional pentru modernizarea terenurilor de 
sport din cadrul unităţilor de învăţământ, care nu există. Iniţiatorii s-au angajat că 
vor reface proiectul de lege, dar nu s-a progresat deloc în acest sens. 

Domnul Cătălin Baba, secretar de stat în cadrul Ministerul Educaţiei, a arătat 
că Guvernul nu susţine proiectul de lege deoarece prin Ordonanţa nr.7 se alocă 
fonduri pentru terenurile de sport în mediul rural şi pentru modernizarea sălilor de 
sport şi în acest an nu mai sunt alte fonduri pentru acest sector. 

Doamna deputat Adriana Săftoiu a solicitat amânarea dezbaterilor pentru 
săptămâna viitoare pentru a participa şi iniţiatorul, domnul senator Cristian 
Ţopescu.  
 Cu unanimitate de voturi s-a amânat dezbaterea pentru săptămâna viitoare.  
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (Pl-x. 640/2009)  

Domnul consilier Petru Andea prezintă proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul clarificării 
unor aspecte ale mecanismului de colectare a remuneraţiilor de la anumite categorii 
de utilizatori, de către organismele de gestiune colectivă.  
 Domnul deputat Dan Radu Zătreanu, iniţiator al propunerii legislative, a 
solicitat amânarea acesteia, pentru a da răgaz Guvernului şi celorlalte instituţii de a 
găsi cele mai bune soluţii. 
 Domnul Cătălin Baba, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, a arătat că 
Guvernul nu susţine propunerea legislativă deoarece are în program un alt proiect 
de lege privind drepturile de autor. 
 Cu unanimitate de voturi s-a amânat dezbaterea pentru o şedinţă viitoare.  
 S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a 
activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de 
învăţământ special şi special integrat (Pl-x 649/2009).  
 Domnul consilier Petru Andea prezintă propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, 
instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu 
cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special 
integrat. 

Doamna deputat Doiniţa Chircu propune respingerea propunerii legislative, 
considerând că aceasta este discriminatorie.  
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 Domnul Cătălin Baba, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, a arătat că 
Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a suspus votului propunerea 
de respingere. Cu unanimitate de voturi se aprobă respingerea, din următoarele 
motive: 
 -  modificarea unor anumite prevederi ale Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 
nu poate fi cuprinsă într-un act normativ cu forţa juridică a legii; o astfel de 
modificare se poate realiza doar printr-un act normativ de acelaşi nivel, respectiv o 
hotărâre a Guvernului, deoarece dispoziţiile de modificare se încorporează, de la 
data intrării în vigoare, în actul normativ de bază, identificându-se cu acesta;  
 - modificarea propusă prin această propunere legislativă implică cheltuieli 
suplimentare din bugetul de stat, nefiind precizate sursele de finanţare. 
 Lucrările Comisiei au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la 
formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la 
programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate 
(PL.x 620/2009).  
 Domnul consilier Petru Andea prezintă proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă 
sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă 
autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, măsurile preconizate fiind luate 
ca urmare a abaterilor deosebit de grave constatate în derularea procesului de 
învăţământ la specializările/programele de studii organizate la aceste forme de 
învăţământ la Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, înfiinţată prin Legea nr. 
443/2002. O primă măsură este aceea ca, începând cu data intrării în vigoare a 
ordonanţei, Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti să înceteze şcolarizarea 
pentru toate specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu 
sau acreditate la forma de învăţământ la distanţă. O altă măsură propusă priveşte 
demararea, în primul semestru al anului universitar 2009-2010, a procedurilor 
necesare pentru asigurarea conducerii cu un rector confirmat prin ordin al 
ministrului educaţiei, cercetării şi inovării la această instituţie de învăţământ 
superior şi monitorizarea specială a acesteia, timp de 3 ani, în scopul asigurării 
respectării standardelor legale de calitate specifice, conform unei metodologii 
aprobate prin ordin al ministrului de resort. De asemenea, sunt preconizate măsuri 
ce privesc dreptul studenţilor la Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, 
înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă, de a 
continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze 
provizoriu sau acreditate şi de a li se recunoaşte diplomele obţinute. 
 Domnul Cătălin Baba, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, a precizat că 
Guvernul susţine proiectul de lege deoarece permite intrarea în legalitate şi măsuri 
reparatorii pentru studenţi. Învăţământul la distanţă de la Universitatea Spiru Haret 
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s-a desfăşurat în afara legii. Această ordonanţă rezolvă situaţiile create la 
Universitatea Spiru Haret. Pe de altă parte, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a 
decis că învăţământul la distanţă trebuie tratat la fel ca cel de la zi, în toate 
privinţele, inclusiv în ceea ce priveşte procedura de acreditare.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a precizat că între Ministerul Educaţiei şi 
Universitatea Spiru Haret erau nişte procese şi ar dori să afle care este stadiul lor. 
 Domnul secretar de stat Cătălin Baba a precizat că în ultimii 5 -6 ani au fost 
100 astfel de procese. Din punct de vedere legal, ARACIS şi MECTS au precizat 
deja că învăţământul la distanţă trebuie să se supună aceloraşi rigori ca 
învăţământul de la zi în ceea ce priveşte acreditarea. Acest lucru este recunoscut şi 
de autoritatea juridică din România, anume Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Pe de 
altă parte ordonanţa propune şi soluţii, astfel încât studenţii să nu fie privaţi de 
drepturile lor.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a menţionat că ceea ce s-a 
întâmplat la Universitatea Spiru Haret este foarte complicat, complex şi dăunător şi 
crede că este necesar ca să se stabilizeze situaţia şi să se găsească soluţii atât pentru 
evitarea unor astfel de probleme, cât şi pentru rezolvarea celei existente.  
 Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat proiectul de lege în forma adoptată de 
Senat.  
 

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  

- Cătălin Baba – secretar de stat. 
 

 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 
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
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 - Florentin Gust Băloşin 
 - Gheorghe Hogea  
 - Monica Maria Iacob-Ridzi – înlocuită de dl. deputat Teodor Marius Spînu. 
 - Şerban Răzvan Mustea 
 - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman 
 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu 
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dan-Radu Zătreanu 
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 
 
 În zilele de miercuri, 10 februarie şi joi, 11 februarie 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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