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Marţi, 28 aprilie 2009 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi, 
după cum urmează: 

- d-na deputat Ardeleanu Sandală-Maria - Grupul Parlamentar al PD-L 
- dl. deputat Dumitrică George Ionuţ – Grupul Parlamentar al PNL 
- d-na deputat Iacob Ridzi Monica Maria – Grupul Parlamentar al PD-L 

  
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
- Ioana Mihăilă – director. 

 De la Institutul de Administrare a Afacerilor 
- Manaicu Adrian – profesor 
De la Institutul Bancar Român 
- Dorina Poanta – rector  

   
 Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei este următoarea: 

Marţi, 28 aprilie 2009 
I. RAPOARTE COMUNE 

 
 1. Propunere legislativă privind asigurarea stagiului de practică universitară. 
Pl-x 208/2009. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
Termen: 28 aprilie 2009. Iniţiator: Botiş Ioan-Nelu, Buda Daniel, Geantă 
Florian Daniel, Oltean Ioan. C.D. – prima Cameră sesizată.  
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II. RAPOARTE 
 

2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului de Administrare a 
Afacerilor din municipiul Bucureşti. PL.x 657/2007. Raport. Termen: aprobare 
B.P. 15 noiembrie 2007. Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Bancar Român din 
municipiul Bucureşti. PL.x 565/2007. Raport. Termen: aprobare B.P. 15 
noiembrie 2007. Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră decizională. 

III. Informare cu privire la investiţiile din învăţământ.  
INVITAT: domnul Mihnea COSTOIU, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
 

Miercuri, 29  aprilie 2009 şi  joi, 30  aprilie 2009 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 
 

Marţi, 28 aprilie 2009 
 

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.  

Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind asigurarea stagiului 
de practică universitară (Pl-x 208/2009). Raport comun cu Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, care are ca obiect de reglementare asigurarea efectuării 
stagiului de practică a studenţilor din învăţământul universitar, crearea premiselor 
ca pregătirea practică a studenţilor să se facă pe baza parteneriatului universităţilor 
cu administraţia locală şi cu mediul de afaceri, în cadrul unui contract individual de 
muncă pentru stagiari şi, recunoaşterea perioadei de practică drept vechime în 
muncă, cu toate drepturile stabilite de lege. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a reamintit membrilor 
Comisiei că în şedinţa anterioară s-au amânat dezbaterile pentru a se face 
diligenţele necesare ca propunerea legislativă să se dezbată împreună cu Comisia 
pentru muncă, deoarece aceasta ridică unele probleme care trebuie clarificate. În 
urma demersurilor făcute, Comisia pentru muncă şi protecţie socială ne-a transmis, 
în scris, solicitarea ca dezbaterile să aibă loc în şedinţe separate, urmând ca la 
nivelul secretariatelor tehnice ale comisiilor să se procedeze la schimbul şi 
coroborarea eventualelor documente acceptate în cadrul celor două comisii. 
Trebuie menţionat faptul că există deja un act normativ în vigoare care 
reglementează practica elevilor şi studenţilor, Legea nr.258/2007. În consecinţă, în 
conformitate cu regulile de tehnică legislativă, pentru evitarea paralelismului 
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legislativ, staff-ul tehnic al Comisiei pentru învăţământ, consultând Departamentul 
legislativ, a elaborat un preraport  prin care a transformat iniţiativa legislativă în 
propunere de modificare şi completare a legii în vigoare. Au fost păstrate alineatele 
şi articolele cu prevederi care nu se regăsesc în actul normativ în vigoare. Acest 
preraport a fost distribuit tuturor membrilor Comisiei, precum şi Comisiei pentru 
muncă. 

Domnul deputat Victor Cristea a fost de părere ca această reglementare 
referitor la practica elevilor şi a studenţilor ar trebui să apară într-o lege unică. 

Domnul deputat Răzvan Mustea a considerat că din punct de vedere 
procedural trebuia ca iniţiatorii propunerii legislative să fie prezenţi la dezbatere, 
pentru a se putea lua o decizie corectă. Ţinând cont de faptul că prin adoptarea 
iniţiativei s-ar crea paralelism legislativ, a propus respingerea. 

Domnul deputat Marius Gondor a susţinut propunerea de respingere. 
Doamna Ioana Mihăilă, director în cadrul Direcţiei de relaţii cu Parlamentul 

a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării a precizat că nu are mandat să 
susţină propunerile de amendare care au fost prezentate pentru dezbatere.  

Domnul vicepreşedinte Josef Koto a menţionat că iniţiativa legislativă 
conţine unele idei bune şi în consecinţă adresează rugămintea iniţiatorilor să o 
retragă, să o refacă şi să o depună din nou. De asemenea, şi Comisia de buget-
finanţe trebuie să se pronunţe, deoarece apar şi implicaţii financiare.  

Domnul deputat Mihai Radan a subliniat că procedura nu este corectă, astfel, 
iniţiatorii trebuie să-şi adune ideile bune, să le adauge la Legea practicii sub formă 
de amendamente, nu să facă altă iniţiativă legislativă, având în vedere faptul că 
paralelismele în legislaţie nu sunt permise.   

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a punctat concluziile desprinse 
în urma dezbaterii: nu se poate legifera cu o legislaţie paralelă, iar Guvernul ar 
trebui să prezinte punctul de vedere referitor la implicaţiile financiare. În 
consecinţă se amână luarea unei decizii, pentru a se vedea punctul de vedere al 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisie din care fac parte şi iniţiatorii 
propunerii legislative. Dacă iniţiatorii îşi asumă transformarea iniţiativei în 
propunere de modificare şi completare a Legii nr. 258/2007 privind practica 
elevilor şi studenţilor, atunci se va întocmi raport de adoptare. Astfel, trebuie făcut 
raport de respingere.  

S-a continuat cu proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului de 
Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti (PL.x 657/2007).  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a anunţat că Institutul de 
Administrare a Afacerilor, conform solicitării din şedinţa anterioară, a prezentat şi 
distribuit, o documentaţie privind existenţa unor instituţii similare care oferă 
programe de acelaşi tip cu cel pe care îl desfăşoară, fără a desfăşura şi programe de 
licenţă, în  Europa. De asemenea, a precizat că de la articolul 3 trebuie eliminată 
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sintagma „ şi facultăţile” deoarece se excede articolul 1 care prevede că Institutul 
este doar „şcoală de studii academice postuniversitare”. 

Domnul deputat Răzvan Mustea a subliniat că în activitatea Comisiei trebuie 
să se accepte realităţile pieţei. În consecinţă, a propus să se găsească soluţii de 
acreditare a programelor de acest gen, deoarece are cunoştinţă că sunt alte instituţii 
la Budapesta, Slovenia, care oferă astfel de programe deşi nu au acreditări ca 
instituţii de învăţământ superior şi funcţionează în ilegalitate. 

În urma dezbaterilor, se trece la dezbaterea şi votul pe articole. Cu 
unanimitate de voturi a fost aprobat proiectul de lege, cu amendamente.  

Lucrările Comisiei au continuat cu proiectul de Lege privind înfiinţarea 
Institutului Bancar Român din municipiul Bucureşti (PL.x 565/2007). 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a amintit că în şedinţa 
anterioară s-a solicitat ca Institutul Bancar Român să prezinte un proces verbal de 
predare-primire autentificat, actualizat, care să fie introdus ca anexă, în care să 
apară specificat „în caz de desfiinţare, patrimoniul revine fondatorilor”.  

Doamna rector Dorina Poanta a precizat că în urma solicitării Comisiei a 
informat Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale şi există un acord de 
principiu, dar şedinţa va avea loc pe 6 mai 2009. În consecinţă, abia pe 7 mai va 
putea prezenta Comisiei documentul solicitat. De asemenea, doamna rector a 
menţionat că a fost demarat procesul de inventariere. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a propus, iar membrii 
Comisiei au fost de acord, ca dezbaterea să fie amânată peste două săptămâni. 

 
Referitor la punctul III din ordinea de zi - Informare cu privire la investiţiile 

din învăţământ. Invitat: domnul Mihnea COSTOIU, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, domnul preşedinte Cristian Sorin 
Dumitrescu a precizat că se amână dezbaterea deoarece domnul secretar de stat nu 
se află în ţară.  

 
 
În zilele de miercuri, 29 aprilie şi joi, 30 aprilie 2009, 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 
 
 
 


		2009-07-01T13:10:11+0200
	Monica G. Tudor




