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PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 13, 14, 15 şi 16 februarie 2012   

 
Luni, 13 februarie 2012 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Marţi, 14 februarie 2012 
 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 membri ai 
Comisiei, fiind absent un deputat, după cum urmează: 

- Mustea Şerban Răzvan - Grupul Parlamentar al PDL    
- Cristian-Sorin Dumitrescu - Grupul Parlamentar al PSD 
După începerea şedinţei, membrii Uniunii Social-Liberale au părăsit sala, iar la 

lucrări a rămas ca observator, domnul deputat Stanciu Anghel.  
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Cătălin Baba – ministru 
- Dragoş Ciuparu – secretar de stat 
De la Ministerul Finanţelor Publice 
- Roxana Petrescu – şef serviciu 
- Oana Iacob – şef serviciu. 
 

 Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei a fost următoarea:   
 

I. AVIZE 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011. PLx. 650/2011. 
Aviz comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. 
Termen: 6 decembrie 2011. Camera Deputaţilor + Senatul– Cameră decizională.    

dorina.stan
Original



 2
 2. Proiect de Lege pentru completarea art.141 alin.(2) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal. PLx 747/2011. Aviz. Termen: 16 decembrie 2011. C.D. – 
Cameră decizională. 
 3. Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură şi 
Floricultură Vidra în domeniul public al Comunei Vidra, judeţul Ilfov şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Vidra, în vederea reconstituirii dreptului 
de proprietate. PLx 707/2011. Aviz. Termen: 12 decembrie 2011. C.D. – Cameră 
decizională. 
 4. Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România. Pl 
587/2003. Aviz. Termen: 19 decembrie 2011. C.D. – Cameră decizională. 
 5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. Plx. 11/2012. Aviz. Termen: 13 
februarie 2012. C.D. – Cameră decizională. 
 6. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.75/1994 privind 
arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu 
stema României de către autorităţile şi instituţiile publice. Plx. 22/2012. Aviz. 
Termen: 13 februarie 2012.. C.D. – Cameră decizională. 
 7. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind aprobarea 
drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema 
României de către autorităţile şi instituţiile publice. PLx. 14/2012. Aviz. Termen: 13 
februarie 2012. C.D. – Cameră decizională. 

II. RAPOARTE 
8. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 

naţională. Plx. 641/2011. Raport. Termen: 21 decembrie 2011. C.D. – Primă 
Cameră sesizată. 
 9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 
privind Legea educaţiei naţionale. Plx. 642/2011. Raport. Termen: 21 decembrie 
2011. C.D. – Primă Cameră sesizată. 
 10.  Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.264 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 783/2011. Raport. Termen: 14 februarie 2012. 
C.D. – Primă Cameră sesizată. 
 11. Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea 
Legii învăţământului nr.84/1995, ca urmare a DCC nr. 1595/14 decembrie 2011. 
PLx. 45/2010/2012. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
Termen: 15 februarie 2012. C.D. – Primă Cameră sesizată. 
   

Miercuri, 15 februarie şi joi, 16 februarie 2012  
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de domnul vicepreşedinte Cătălin 

Croitoru şi domnul vicepreşedinte Josef Koto.   
Domnul deputat Marius Spînu a propus ca pe ordinea de zi să fie introdus 

proiectul 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). 

Cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere a fost aprobată ordinea de zi, cu modificarea 
propusă.  

Domnul vicepreşedinte Josef Koto a propus constituirea unei subcomisii de 
lucru pentru următoarele proiectele de lege:  

- Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul 
Oradea, judeţul Bihor (PLx. 773/2011); 

- Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii „Sapienţia” din municipiul 
Cluj-Napoca, judeţul Cluj (PLx. 774/2011); 

Subcomisia a fost constituită din următorii deputaţi: Maria Stavrositu, Josef 
Koto, Marius Spînu şi a fost aprobată cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere. 

 
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2011 (PLx. 650/2011). 

Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a informat că proiectul de lege a fost 
dezbătut în comisiile reunite, Senatul şi-a exprimat atunci votul, urmând acum să 
voteze şi Comisia noastră. 

Cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât emiterea avizului favorabil. 
 
A urmat proiectul de Lege pentru completarea art.141 alin.(2) din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal (PLx 747/2011). 
Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a menţionat că Guvernul  nu susţine 

aprobarea proiectului de lege şi în consecinţă a propus avizarea negativă. 
Cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât emiterea avizului negativ. 
 
S-a continuat cu proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din 

domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Legumicultură şi Floricultură Vidra în domeniul public al Comunei Vidra, judeţul 
Ilfov şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vidra, în vederea reconstituirii 
dreptului de proprietate (PLx 707/2011). 

Domnul Cătălin Baba, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului a 
precizat că Guvernul susţine aprobarea proiectului de lege. 

Cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere, comisia a hotărât emiterea avizului 
favorabil. 

 
A urmat propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de 

kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor 
din România (Pl 587/2003).  
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Domnul deputat Marius Spînu a propus amânarea dezbaterii şi constituirea 

unei subcomisii de lucru. Subcomisia a fost formată din următorii deputaţi: Mihai 
Surpăţeanu, Cătălin Buhăianu, Marius Gondor. Termenul este de 2 săptămâni.  

Cu unanimitate de voturi dezbaterea propunerii legislative a fost amânată.  
 
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (Plx. 
11/2012). 

Domnul Cătălin Baba, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului a 
precizat că Guvernul nu susţine aprobarea propunerii legislative. 

Cu unanimitate de voturi comisia a hotărât emiterea avizului negativ. 
 
A urmat propunerea legislativă privind completarea Legii nr.75/1994 privind 

arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu 
stema României de către autorităţile şi instituţiile publice (Plx. 22/2012). 

Doamna deputat Doiniţa Chircu, în calitate de iniţiator a prezentat propunerea 
legislativă şi a susţinut aprobarea acesteia. 

Domnul deputat Marius Spînu, iniţiator al propunerii legislative, a susţinut 
aprobarea cu observaţiile făcute de Consiliul Legislativ. 

Cu unanimitate de voturi propunerea legislativă a hotărât emiterea avizului 
favorabil. 

 
S-a continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind 

aprobarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu 
stema României de către autorităţile şi instituţiile publice (PLx. 14/2012). 

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

 
Punctele 8, 9 şi 10 din ordinea de zi, şi anume:  
- Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 

naţională. Plx. 641/2011;  
 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 
privind Legea educaţiei naţionale. Plx. 642/2011; 
 - Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.264 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx. 783/2011; 

au fost amânate, cu unanimitate de voturi.  
 
A urmat Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii învăţământului nr.84/1995, ca urmare a DCC nr. 1595/14 
decembrie 2011 (PLx. 45/2010/2012). 

Doamna deputat Sanda Maria Ardeleanu, iniţiator al proiectului de lege, a 
precizat că aceasta era necesară doar până la adoptarea Legii educaţiei naţionale şi în 
consecinţă a propus respingerea. 
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Cu unanimitate de voturi Legea a fost respinsă, şi s-a adoptat Cererea de 

reexaminare a Legii, având în vedere faptul că nu poate exista o Lege de completare 
a Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, deoarece aceasta a fost abrogată prin intrarea în vigoare a Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. Un text de lege care face trimitere la o normă ce nu mai este în 
vigoare este şi el, evident, implicit abrogat.  

 
Dezbaterile au continuat cu proiectul 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). 

Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a precizat că sunt o serie de 
amendamente şi articole care trebuie rediscutate.  

În continuare lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Josef 
Koto. 

Domnul Dragoş Ciuparu, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului a arătat că proiectul de lege a mai fost dezbătut în Comisie de 
două ori, dar, având în vedere că nu au fost condiţii chiar propice unei analize atente 
şi aplicate asupra acestui text de lege,  propune reluarea dezbaterilor pe articole de la 
început, cu modificarea unora dintre acestea. 

Domnul vicepreşedinte Josef Koto a menţionat că pentru acest proiect de lege 
s-a constituit o comisie de raportori, din care au făcut parte domnii deputaţi: Vasile 
Berci, Iosif Koto, Marius Spînu, Anghel Stanciu, Dragoş Zisopol. Subcomisia s-a 
întâlnit de trei ori cu domnul secretar de stat Dragoş Ciuparu şi cu reprezentanţii 
Patronatului Român din Cercetare-Proiectare. Totodată, a precizat că o parte din 
membrii Comisiei au susţinut proiectul, iar o altă parte doar unele modificări. La 
ultima dezbatere, s-a ajuns până la aproape sfârşitul proiectului, până la punctul 43 
(art. 67), acum reluându-se votul. Propune ca acum să se voteze în amânunt şi să se 
susţină amendamentele, inclusiv cele ale Guvernului.  

În continuare s-a trecut la dezbatere, începând cu titlul legii, pe articole, care au 
fost aprobate cu unele amendamente. 

În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi. 

 
În zilele de miercuri, 15 februarie  şi joi, 16 februarie 2012,  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   
 

 


