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al şedinţei Comisiei din zilele de 02, 03 şi 04 februarie 2010  
 
 

 Marţi, 02 februarie 2010    
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei.  
 

  La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  

- Oana Badea – Secretar de stat 
- Laurenţiu Georgescu – Director  
De la Ministerul Sănătăţii 
- Cristian Irimia – Secretar de stat 

 
 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea: 
   

Marţi, 02 februarie 2010   
 

AVIZ  
 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru 
întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor 
măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, 
cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local. PLx. 709/2009. Aviz. Termen: 28 
decembrie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
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 2. Proiect de Lege privind medicina şcolară. PL.x 625/2009. Aviz. Termen: 28 
decembrie 2009. Iniţiatori: deputat: Movilă Petru; senatori Bîrlea Gheorghe, Boagiu 
Anca-Daniela, Borza Dorel Constantin Vasile, David Gheorghe, Secăşan Iosif, Crăciun 
Avram, Grosu Corneliu, Silistru Doina, Vasilescu Lia Olguţa, Günthner Tiberiu. C.D. – 
Cameră decizională. 
 3. Proiect de Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr.179/2005 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie 
democratică. PL.x 628/2009. Aviz. Termen: 28 decembrie 2009. Iniţiatori: deputaţi: 
Cionca-Arghir Iustin-Marinel, Mustea-Şerban Răzvan, Păduraru Nicuşor, Prigoană 
Vasile-Silviu, Spînu Teodor-Marius, Stavrositu Maria, Stroe Mihai, Voinescu-Cotoi 
Sever, Bănicioiu Nicolae, Ciuhodaru Tudor, Gust Băloşin Florentin, Negoiţă Robert 
Sorin, Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana, Rizea Cristian, Surupăceanu Mugurel,   
Dumitrică George Ionuţ, Stroe Ionuţ-Marian, Voicu Mihai Alexandru. C.D. – Cameră 
decizională. 
 4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Pl.x. 655/2009. 
Aviz. Termen: 28 decembrie 2009. Iniţiator: deputat Sulfina Barbu. C.D. – Cameră 
decizională. 

RAPOARTE 
 

 5. Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Legea nr.200/2004 
privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România. PL-x 559/2009. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială. Termen: 19 noiembrie 2009. Iniţiatori: deputaţi: Ciucă Liviu-
Bogdan, Popescu Dan-Mircea, Tabără Valeriu, senatori: Arcaş Viorel, Silistru Doina, 
Toma Ion, David Gheorghe, Pereş Alexandru, Ghişe Ioan. C.D. – Cameră decizională. 
 6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2009 pentru 
modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul 
României" pentru formarea managerilor din sectorul public. PLx. 571/2009. Raport. 
Termen: 26 noiembrie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 7. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Direcţiei pentru medicină sportivă în 
cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi pentru adoptarea unor măsuri privind 
organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Medicină Sportivă, a policlinicilor 
teritoriale şi a cabinetelor de Medicină Sportivă. Pl.x. 636/2009. Raport.  Termen: 4 
februarie 2010. Iniţiatori: deputaţi: Canacheu Costică, Croitoru Cătălin, Dascălu 
Constantin, Petrescu Cristian, Stoica Mihaela, Surpăţeanu Mihai, Şandru Mihaela 
Ioana, Zamfirescu Sorin Ştefan, Zătreanu Dan-Radu,  Bejinariu Eugen; senatori: 
Ţopescu Cristian George. C.D. – Cameră decizională. 

 
Miercuri,03 februarie şi joi, 04 februarie  2010 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse, alternativ, de domnul prof. univ. dr. 
Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei şi de domnul Cătălin Croitoru, 
vicepreşedintele Comisiei.  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, 
precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice 
desconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 
din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică 
centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local (PLx. 709/2009).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat  proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare instituirea unor măsuri în domeniul funcţiei publice, pentru întărirea 
capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor şi 
ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-
teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi reglementarea unor măsuri privind 
cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului 
şi cabinetul alesului local. Astfel, prin măsurile preconizate prin proiect se propune 
modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin care se urmăreşte asigurarea creşterii 
gradului de mobilitate a funcţionarilor publici, precum şi o mai riguroasă reglementare şi 
standardizare în ceea ce priveşte regimul juridic al funcţiei publice. Se urmăreşte 
instituirea posibilităţii de prelungire a exercitării cu caracter temporar a funcţiilor 
publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici şi a funcţiilor publice de 
conducere vacante până la data de 31 decembrie 2010, luând în considerare restricţiile în 
domeniul ocupării posturilor prin concurs. De asemenea, este preconizată o mai bună 
reglementare a regimului aplicabil funcţiilor de director coordonator şi director 
coordonator adjunct din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraţie publice centrale din unităţile administrativ teritoriale 
şi ale altor servicii publice. În vederea reducerii costurilor cu aparatul administrativ se 
propune modificarea actelor normative care prevăd componenţa cabinetului 
demnitarului, al primarului, al preşedintelui consiliului judeţean şi al cancelariei 
prefectului.  
 Doamna secretar de stat Oana Badea a precizat că, iniţial, Guvernul a susţinut 
proiectul de lege dar, ulterior, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2009 a fost 
declarată neconstituţională. 
 În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus 
votului eliberarea avizului negativ. Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a 
hotărât să emită aviz negativ asupra proiectului de Lege menţionat. 
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 În continuare, lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Cătălin Croitoru, 
vicepreşedintele Comisiei. 
 S-au continuat dezbaterile cu proiectul de Lege privind medicina şcolară (PL.x 
625/2009). 
  Domnul consilier Petru Andea a prezentat  proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare stabilirea cadrului juridic general pentru medicina şcolară ca parte 
componentă a sistemului de sănătate publică, în vederea acordării asistenţei medicale 
gratuite preşcolarilor, şcolarilor şi studenţilor. 
 Domnul secretar de stat Cristian Irimia a arătat că ideea cuprinsă în proiectul de 
lege este generoasă, dar realizarea ei este mai mult decât dificilă, deoarece nu există 
cadre calificate. În mediul rural asistenţa medicală este asigurată de medicul de familie. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a precizat că elevii trebuie să beneficieze de 
asistenţă medicală preventivă. Proiectul de lege poate fi amendat, forma prezentată 
putând fi îmbunătăţită şi a propus avizarea favorabilă. 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Cătălin Croitoru, Koto Josef, 
Anghel Stanciu, Marius Spînu, Viorel Buda, Mihai Surpăţeanu.   
 Comisia, cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 4 abţineri, a hotărât să emită aviz 
favorabil asupra proiectului de lege menţionat. 
 A urmat proiectul de Lege pentru completarea articolului 13 din Legea 
nr.179/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică 
şi educaţie democratică (PL.x 628/2009).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi 
educaţie democratică, în sensul ca institutele de teorie politică înfiinţate de partidele 
politice cu reprezentare parlamentară să li se acorde anual o subvenţie de la bugetul de 
stat. Suma alocată anual institutelor de teorie politică nu poate fi mai mare de 0,03% din 
veniturile prevăzute în bugetul de stat.  
 Doamna secretar de stat Oana Badea a precizat că Guvernul nu susţine proiectul 
de Lege.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus eliberarea unui aviz favorabil. 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Ionuţ Marian Stroe, Marius 
Spînu, Florentin Gust. 
 Comisia, cu 21 voturi pentru şi o abţinere, a hotărât să emită aviz favorabil 
asupra proiectului de lege menţionat.  
 S-a continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl.x. 
655/2009).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat  proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea cadrului legal în materia protecţiei persoanelor cu handicap, 
corelat cu exigenţele legislaţiei comunitare, punctând aspecte care privesc acordarea 
indemnizaţiilor prevăzute de lege şi pentru persoanele care au în îngrijire şi întreţinere 
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copii cu handicap care provin din familii monoparentale; acordarea indemnizaţiei lunare 
de însoţitor părinţilor sau reprezentanţilor legali pe perioada în care asistentul personal 
se află în incapacitate temporară de muncă, dovedită cu acte medicale în acest sens; 
eliminarea scutirii de la plata impozitului pe profit pentru unităţile protejate; scutirea de 
la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale pentru toate persoanele cu 
handicap şi pentru persoanele care le au în îngrijire; eliberarea unei legitimaţii unice în 
vederea asigurării unei modalităţi de utilizare mai facile a drepturilor prevăzute de lege. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus eliberarea unui aviz favorabil.  
 În urma dezbaterilor, Comisia, cu 20 voturi pentru şi o abţinere, a hotărât să emită 
aviz favorabil asupra proiectului de lege menţionat.  
 
 Proiectele de lege înscrise pe ordinea de zi la punctele 5 şi 6 au fost amânate la 
solicitarea raportorilor. 
 Dezbaterea propunerii legislative pentru înfiinţarea Direcţiei pentru medicină 
sportivă în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi pentru adoptarea unor măsuri 
privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Medicină Sportivă, a 
policlinicilor teritoriale şi a cabinetelor de Medicină Sportivă (Pl.x. 636/2009) a fost 
amânată. S-au stabilit următorii raportori: domnul deputat Victor Cristea şi domnul 
deputat Ionuţ-Marian Stroe.  
 Termenul stabilit pentru întocmirea prerapoartelor pentru aceste trei proiecte de 
lege este de două săptămâni.  
 
 
 În zilele de miercuri, 03 februarie şi joi, 04 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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