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SINTEZA 
asupra şedinţelor Comisiei din zilele 05, 06 şi 07 noiembrie 2013 

 
Şedinţele Comisiei din zilele de 05, 06 şi 07 noiembrie 2013 au avut următoarea 

ordine de zi: 
Marţi, 05 noiembrie 2013 

AVIZE 
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi 
gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi 
private cu program normal de 4 ore. PLx. 390/2013. Aviz. Procedură de urgenţă. 
Termen: 01 noiembrie 2013. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

2.  Propunere legislativă privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a 
activităţii Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare 
I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” Bucureşti. Plx. 402/2013. Aviz. Termen: 11 noiembrie 2013.  

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Plx. 412/2013. Aviz. Termen: 11 noiembrie 2013.  

RAPOARTE 
 4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind practica 
elevilor şi studenţilor nr.258/2007. Plx. 366/2013. Raport. Termen: 8 noiembrie 2013. 
C.D. – Primă Cameră sesizată. 

Miercuri, 06 noiembrie 2013 şi  joi, 07 noiembrie  2013 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

  
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele 

Comisiei.  
Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
Dezbaterile au început proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 
privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar 
şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi 
private cu program normal de 4 ore. PLx. 390/2013.  
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Doamna Rodica Cherciu, director în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, a 
menţionat că ministerul susţine această iniţiativă. Programul se derulează de mult timp, 
fiind bine primit de cei din domeniu. Partea de început a acestui program s-a adresat iniţial 
învăţământului preşcolar şi primar, dar, datorită efectului pozitiv exercitat, s-a extins şi la 
nivel gimnazial. Deoarece se asigură copiilor mai multe posibilităţi de promovare a unei 
alimentaţii sănătoase, ministerul consideră această iniţiativă binevenită şi susţine avizarea 
favorabilă.  

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi Traian Dobrinescu şi Radu Zlati.  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să 

emită aviz favorabil asupra propunerii legislative menţionate. 
 
A urmat propunerea legislativă privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a 

activităţii Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare 
I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” Bucureşti. Plx. 402/2013. 

Domnul Constantin Enăcheoiu, director în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, 
a subliniat că ministerul nu susţine avizarea favorabilă deoarece prevederile propunerii 
legislative se suprapun cu cele ale hotărârii de Guvern care reglementează în acest moment 
organizarea şi funcţionarea Institutului.  

La dezbateri a luat cuvântul domnul deputat Radu Zlati.  
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să 

emită aviz negativ asupra propunerii legislative menţionate. 
 
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Plx. 412/2013. 

Domnul deputat Romeo Rădulescu a menţionat că cele mai importante modificări 
aduse Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap au vizat următoarele aspecte: redefinirea noţiunii de persoană cu handicap, 
opţiunea între asistent personal şi indemnizaţia lunară de însoţitor, obligaţiile persoanei cu 
handicap, atribuţiile comisiei de evaluare, atribuţiile comisiei superioare, procedura 
reevaluării persoanelor cu handicap, precum şi decizii emise de Comisia Superioară în 
urma reevaluării. A susţinut avizarea favorabilă a proiectului de lege.   

Doamna Rodica Cherciu, director în Ministerul Educaţiei Naţionale, a subliniat 
ministerul nu susţine propunerea legislativă deoarece prevederile acesteia sunt deja 
reglementate prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, la Secţiunea învăţământ special.  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu 16 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, a hotărât să 
emită aviz negativ asupra propunerii legislative menţionate. 

 
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind 

practica elevilor şi studenţilor nr.258/2007. Plx. 366/2013.  
Domnul Alexandru Şonea, director în Ministerul Educaţiei Naţionale, a subliniat că 

ministerul nu susţine aprobarea propunerii legislative deoarece consideră că nu este vorba 
de o modificare a Legii 258/2007, ci doar o completare a acesteia. La data de 14 octombrie 
2013 s-a emis o nouă lege, cu acelaşi conţinut, care trebuie unificată cu Legea 258/2007 
pentru a rezulta o lege bună. De asemenea, a arătat că apare o neconcordanţă, deoarece în 
textul de lege se vorbeşte doar de practica studenţilor, iar în titlu apar şi elevii. A mai 
precizat că nu se poate considera practică pentru studiile din domeniu pentru că un student 
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abia după ce termină ciclul întâi de studii, licenţa, poate avea vechime pe studii superioare, 
dar până atunci, acesta are doar studii liceale care nu pot fi considerate vechime pe post.  

Domnul deputat Szabo Odon a susţinut aprobarea propunerii legislative şi a arătat 
că posibilitatea de a fi considerată vechime practica studenţilor este benefică. 

Cu unanimitate de voturi, comisia a hotărât amânarea proiectului de lege pentru a fi 
dezbătut în prezenţa iniţiatorilor şi a reprezentanţilor Guvernului. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Cherciu Rodica – director 
- Şonea Alexandru – director 
- Enăcheoiu Constantin – director 
 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
- Tîlvăr Angel  - preşedinte  
- Băişanu Ştefan-Alexandru  - vicepreşedinte 
- Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte 
- Cristea Victor  - secretar 
- Turcan Raluca - secretar  
- Andea Petru   
- Anuşca Roxana-Florentina   
- Ardeleanu Sanda-Maria   
- Berci Vasile   
- Cherecheş Florica     
- Deaconu Mihai   
- Dobrinescu Traian     
- Enache Marian 
- Eparu Ion 
- Giurescu Dinu 
- Grecea Maria 
- Gust Băloşin Florentin 
- Iacoban Sorin Avram   
- Kereskényi Gábor   
- Oros Nechita-Adrian   
- Mihăilă Ioan  
- Petrache Adrian-Alin   
- Rădulescu Romeo  
- Resmeriţă Cornel-Cristian     
- Stanciu Anghel     
- Szabó Ödön   
- Vasilică Radu Costin   
- Zlati Radu. 
La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Dumitru Ovidiu-Ioan. 
În zilele de miercuri, 06 noiembrie 2013 şi joi, 07 noiembrie 2013, lucrările 

Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative 
aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   

PREŞEDINTE 
Angel TÎLVĂR 
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