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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 14, 16 şi 17 noiembrie 2011 

 
 

 Şedinţele Comisiei din zilele de 14, 16 şi 17 noiembrie 2011 au avut 
următoarea ordine de zi: 

Luni, 14 noiembrie 2011 
Ora 15.00 

 
I. AVIZ 

 1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare. PL.x. 
526/2011. Aviz comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la 
Senat. Termen: 18 octombrie 2011. Iniţiator: Guvern. C.D.+Senat – Cameră 
decizională. 

II. RAPOARTE 
 2. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 
privind educaţia fizică şi sportul. PLx. 427/2011. Raport. Termen:  12 septembrie 
2011. C.D. – Cameră decizională. 
 3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 
privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor 
sportive. Pl-x 184/2010. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. Termen: 3 mai 2010. C.D. – Cameră decizională. 4. 
Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creşterea prestigiului 
educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, şi gimnazial. Plx. 523/2011. Raport. 
Termen: 11 octombrie 2011. C.D. – Cameră decizională. 
 5.. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în 
şcoli. Plx. 433/2011. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 12 septembrie 2011. C.D. – 
Cameră decizională. 
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 6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. PLx 377/2011. Raport. Termen: 21 iunie 
2011. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
  

III. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
 Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale şi inovare 
socială. COM (2011) 609. Termen: 28 noiembrie 2011. Document legislativ. 
Comisia este sesizată pentru examinarea subsidiarităţii. 
 

Miercuri, 16 noiembrie 2011 şi joi, 17 noiembrie 2011 
Dezbatere asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Luni, 14 noiembrie 2011 
 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele comisiei. 
 Domnul deputat Marius Gondor a solicitat introducerea pe ordinea de zi, 
pentru dezbatere, a propunerii legislative privind modificarea alin.(1) al art.77 din 
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 537/2011). 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a explicat că a procedat regulamentar 
la întocmirea ordinei de zi, în condiţiile în care a apărut o situaţie atipică de 
modificare a programului Camerei Deputaţilor. A precizat că se poate introduce pe 
ordinea de zi proiectul de lege anunţat, dar nu se poate dezbate, deoarece iniţiatorul 
nu a fost invitat, conform regulamentului. 
 Doamna deputat Doiniţa Chircu a propus ca dezbaterea proiectului de lege 
menţionat, să aibă loc în ziua de miercuri, 16 noiembrie 2011, ora 10.00. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului ordinea de zi existentă 
împreună cu propunerea şedinţei din ziua de miercuri, 16 noiembrie 2011, care a fost 
aprobată cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 3 abţineri.  
 Programul de lucru, cu modificarea propusă, a fost adoptat cu 18 voturi pentru 
şi 4 voturi împotrivă.  
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi 
unele măsuri financiare (PL.x. 526/2011). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2011. Veniturile la buget consemnează un plus 
de 3.188 mld. RON, fiind cu 9,6% mai mari faţă de anul precedent. Suma totală a 
veniturilor încasate în 2011 este de 85 mld. RON. Cheltuielile efectuate în 2011 sunt 
de 96,2 mld. RON, cu 0,7% mai mari faţă de 2010. Deficitul înregistrat este de 11,3 
mld. RON. Ţinta de deficit pe 2011, convenită cu FMI, este de 12,6 mld. RON. 
Rectificarea prevede creşterea cheltuielilor bugetare în anul 2011 cu 4,079 mld. 
RON. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a primit 20 milioane 
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RON, din care pentru Autoritatea Naţională pentru Calificări 18,29 mil. Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului primeşte de la buget cea mai mică sumă 
dintre toţi ordonatorii principali de credite. Rectificarea prevede însă o majorare a 
veniturilor proprii, în principal ale universităţilor, de peste 250 milioane RON. 
Sumele descentralizate la consiliile judeţene sunt de 11 mil. pentru Programul 
„Cornul şi Laptele” şi Mierea, 7,4 mil. pentru salarii pentru învăţământul special. 
 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului a menţionat că Guvernul susţine aprobarea fără modificări.  
 În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu 14 voturi pentru 
şi 6 voturi împotrivă. 
 
 A urmat proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea 
nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul (PLx. 427/2011). 
 Domnul consilier Ioan Voica a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea alineatului (2) al articolului 31 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a 
permite cluburilor sportive profesioniste să se organizeze pe mai multe discipline 
sportive, nu doar una singură, aşa cum este în prezent. 
 Doamna secretar de stat Doina Melinte a susţinut aprobarea proiectului de lege. 
 În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost aprobat cu amendamente, cu 15 
voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 
 Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 
competiţiilor şi a jocurilor sportive (Pl-x 184/2010). 
 Domnul consilier Ioan Voica a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind 
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive, în 
sensul reglementării mai riguroase a măsurilor de siguranţă ce urmează să fie aplicate 
persoanelor care încalcă ordinea şi liniştea publică cu ocazia desfăşurării 
competiţiilor şi jocurilor sportive, precum şi în sensul clasificării competiţiilor şi 
jocurilor sportive în raport de gradul de risc pe care îl reprezintă, iar în raport de 
acestea, prevederea de noi obligaţii în sarcina organizatorilor. Propunerea vizează şi 
conferirea de noi atribuţii personalului Poliţiei Comunitare, instituirea de noi 
contravenţii şi infracţiuni ce pot fi săvârşite cu ocazia desfăşurării competiţiilor şi 
jocurilor sportive, precum şi instituirea de noi atribuţii în sarcina parchetului şi a 
instanţei de judecată, cu prilejul instrumentării şi judecării infracţiunilor în acest 
domeniu. 
 Reprezentanţii structurilor sportive, ai Jandarmeriei Române, ai suporterilor şi 
ai Comisiei naţionale de acţiune împotriva violenţei în sport, au susţinut aprobarea 
propunerii legislative, menţionându-se necesitatea actului legislativ, cu unele 
amendamente, care vor fi discutate la articolele respective. 
 Domnul deputat Alin Trăşculescu, în calitate de iniţiator, a arătat că dezbaterile 
generale au avut loc într-o şedinţă anterioară, dezbaterea pe articole realizându-se 
până la art.3, inclusiv.  
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 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a constat că există un surplus de 
reglementare privind propunerea legislativă. 
 Dezbaterile au continuat cu dezbaterea pe articole, începând cu art.4. Articolele 
au fost aprobate cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri. Lucrările şedinţei s-au încheiat la 
art.32, urmând să se continue dezbaterea într-o şedinţă viitoare.  
  
 La lucrările Comisiei a participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat. 
- Doina Melinte – secretar de stat 
- Dragoş Ciuparu – secretar de stat 

  De la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
- chestor principal Lucian Guran – secretar de stat 
- Florin Mara – consilier 
De la Ministerul Finanţelor Publice 
- Roxana Petrescu – director 
De la Jandarmeria Română 
- comisar şef Moise Aurel – director 
- lt.col Dragomir Cristian – şef serviciu 
De la Federaţia Română de Fotbal 
- Viorel Duru – director 
De la Liga Profesionistă de Fotbal 
- Alexandru Valentin – secretar general 
- Popa Claudiu – consilier juridic 
De la Comisia Naţională de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport 
- Sorin Moldovan – preşedinte 
De la Asociaţia Suporterilor Timişoreni - DRUCKERIA 
- Cristian Brâncovan 
Din partea Iniţiatorilor 
- deputat Alin Trăşculescu.  

 
 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 – înlocuit de dl. George Ionescu 
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea  
 - George Ionuţ Dumitrică  
 - Anna-Lili Farkas 
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 - 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 – înlocuit de dl. Nicuşor Păduraru 
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 

Miercuri, 16 noiembrie 2011    
 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Cătălin Croitoru, vicepreşedintele 
comisiei. 
 Doamna deputat Doiniţa Chircu a propus ca dezbaterile să înceapă cu 
propunerea legislativă privind modificarea alin.(1) al art.77 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx. 537/2011), după care lucrările să continue cu ordinea de zi 
aprobată în şedinţa anterioară.  
 Cu unanimitate de voturi, această propunere a fost aprobată. 

Propunerea legislativă privind modificarea alin.(1) al art.77 din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx. 537/2011) are ca obiect de reglementare completarea 
articolului 77 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în sensul sprijinirii 
absolvenţilor învăţământului liceal care au cel puţin media de absolvire 7, dar care nu 
au promovat examenul naţional de bacalaureat, în vederea formării lor profesionale, 
prin acordarea posibilităţii să urmeze un an pregătitor în universităţi. 
 Doamna secretar de stat Oana Badea a subliniat că prevederile propunerii 
legislative nu au obiect, deoarece Ministerul Educaţiei a mărit numărul de locuri în 
şcolile postliceale, de la 930 locuri la 12630 locuri, iar 600 de locuri au rămas 
neocupate, de unde rezultă că numărul de locuri alocate a fost suficient; nu este 
necesară certificarea absolvenţilor de liceu tehnologic pentru că 98,5 % dintre aceşti 
absolvenţi, au deja certificat de absolvire; ucenicia la locul de muncă este 
reglementată prin Legea nr.106/2011; înfiinţarea anului pregătitor şi înscrierea la 
facultate fără examen de bacalaureat conduce la o  situaţie care nu poate fi acceptată 
şi anume ca neperformanţa să fie susţinută din bani publici. În consecinţă, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nu susţine aprobarea propunerii 
legislative.  
 Domnul deputat Marius Gondor a propus respingerea, arătând că motivaţiile 
prezentate de reprezentatul Ministerului Educaţiei sunt edificatoare. 
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 Domnul vicepreşedinte Koto Josef a declarat că Grupul UDMR susţine 
respingerea propunerii legislative. 
 Domnul deputat Dragoş Zisopol a precizat că Grupul Minorităţilor Naţionale 
susţine respingerea propunerii legislative. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a supus votului propunerea de 
respingere, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi, din următoarele motive: 
 - conform legislaţiei în vigoare şi a tradiţiei învăţământului românesc, 
admiterea în universităţi se poate face doar de către elevii care au diplomă de 
bacalaureat, acesta atestând promovarea examenului naţional de bacalaureat; 
 - adoptarea propunerii legislative ar crea o discriminare între elevii care au 
obţinut diploma de bacalaureat şi cei care nu au promovat acest examen naţional, 
deoarece toţi ar urma să fie admişi în învăţământul superior.  
 A urmat continuarea dezbaterilor asupra propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea 
violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (Pl-x 184/2010). Dezbaterea 
pe articole a continuat de la art. 321 până la finalizarea propunerii legislative.  
Propunerea legislativă a fost aprobată cu amendamente, cu unanimitatea voturilor 
celor prezenţi. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a suspendat lucrările şedinţei din lipsă 
de cvorum.  
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Oana Adriana Badea – secretar de stat. 
- Dragoş Ciuparu – secretar de stat 

  De la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
- chestor principal Lucian Guran – secretar de stat 
- Florin Mara – consilier 
De la Jandarmeria Română 
- comisar şef Moise Aurel – director 
De la Federaţia Română de Fotbal 
- Viorel Duru – director 
De la Comisia Naţională de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport 
- Sorin Moldovan – preşedinte 
De la Asociaţia Suporterilor Timişoreni - DRUCKERIA 
- Cristian Brâncovan. 

 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő  
 - Mihai Radan – înlocuit de dl. deputat Amet Aledin 
 - Sanda-Maria Ardeleanu  
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf  
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 - 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. 
 
  La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputaţi Cristian-Sorin Dumitrescu şi 
Doina Burcău. 
 
 
 
 În ziua de joi, 17 noiembrie 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   
 
 


