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 Şedinţele Comisiei din zilele de 01 şi 02 noiembrie 2011 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 01 noiembrie 2011 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Miercuri, 02 noiembrie 2011 

I. Şedinţă comună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. PLx. 75/2011. Raport comun 
cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 31 martie 2011. Iniţiator: 
Guvern. C.D. – Cameră decizională.  
 

II.  RAPOARTE 
 2. Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din 
domeniul cercetării. PL.x 608/2010/2011. Raport. Termen: 17 octombrie 2011. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 3. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Militare. PLx. 545/2011. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. Termen: 2 noiembrie 2011. 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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 În ziua de marţi, 01 noiembrie 2011, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de 
zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei.   

 
Miercuri, 02 noiembrie 2011 

 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Cătălin Croitoru, vicepreşedintele 
Comisiei.  
 Dezbaterile au început cu punctul 1 din ordinea de zi, şedinţă comună cu 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială - proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a 
adulţilor (PLx. 75/2011). 
 Domnul Victor Paul Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială, a anunţat amânarea dezbaterii din cauza lipsei de cvorum a Comisiei pentru 
muncă, dar a solicitat punctele de vedere ale celor două ministere.  
 Domnul Valentim Mocanu, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, a precizat că au avut loc discuţii cu reprezentanţii ministerului 
educaţiei, între experţi şi între miniştri, şi s-a ajuns la un punct de vedere comun, cu 
unele amendamente. 
 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, a anunţat că cei doi miniştri au găsit un text comun agreat, 
care va fi supus dezbaterii. 
 Cu unanimitate de voturi s-a amânat dezbaterea proiectului de Lege pentru o 
săptămână.  
 
 Lucrările au continuat cu şedinţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă tineret şi 
sport care a luat în dezbatere Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte 
normative din domeniul cercetării (PL.x 608/2010/2011).  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a arătat că săptămâna trecută a fost respinsă 
Cererea de reexaminare, cu unanimitate de voturi. Conform art.135 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 
dezbaterii unei cereri de reexaminare se depune un raport al Comisiei sesizate în 
fond. Acesta se distribuie deputaţilor, care au la dispoziţie 7 zile pentru a depune 
amendamente. Apoi, în termen de 5 zile, Comisia trebuie să depună un raport 
înlocuitor.  
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a remarcat ca nu s-au depus 
amendamente şi nu s-au făcut nici în cadrul şedinţei comisiei.  
 Cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,  Comisia a acceptat parţial Cererea 
de reexaminare formulată de Preşedintele României şi a adoptat Legea privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010, cu unele modificări şi 
completări. 
 
 A urmat proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Militare (PLx. 545/2011). 
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 Domnul deputat Eugen Bădălan, iniţiator al proiectului de lege, a susţinut 
aprobarea acestuia, arătând că în sistemul românesc sunt recunoscute ştiinţele militare 
şi în sistemul academic românesc îşi găseşte locul şi Academia de Ştiinţe Militare. 
 Domnul Mihail Ozunu, secretar de stat în Ministerul Apărăii Naţionale, a 
susţinut aprobarea proiectului de lege cu observaţiile adoptate de Senat. Consideră că 
această noua academie va duce la o revigorare a cercetării ştiinţifice. 
 Domnul chestor principal Petre Tobă, secretar general în cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, a susţinut aprobarea proiectului de lege cu observaţiile de 
la Senat.  
 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, a susţinut aprobarea, arătând că în Legea educaţiei naţionale 
există capitol separat pentru învăţământul militar. A menţionat că observaţiile 
Guvernului au fost inserate la Senat.  
 Doamna deputat Aura Vasile, în numele Grupului parlamentar al PSD, a 
susţinut aprobarea proiectului de lege.  
 Domnul deputat Marius Spînu a menţionat că are câteva observaţii la unele 
articole pe care le va prezenta şi amenda la momentul potrivit. 
 În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
 
 Punctele 4 şi 5 din ordinea de zi, propunerea legislativă privind introducerea 
unor măsuri pentru creşterea prestigiului educaţiei în învăţământul primar, clasele I-
IV, şi gimnazial (Plx.523/201) şi propunerea legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare 
a consumului de fructe proaspete în şcoli (Plx. 433/2011), au fost amânate, cu 
unanimitate de voturi, deoarece iniţiatorul nu a fost prezent.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

  - Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
 De la Ministerul Administraţiei şi Internelor 

- chestor principal Petre Tobă – secretar general adjunct 
- Minoiu Valentin – DGMRU 

 De la Ministerul Apărării Naţionale 
  - Mihail Vasile Ozunu – secretar de stat 
  - Vasile Florin – consilier 

 De la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
  - Valentin Mocanu – secretar de stat 
  - Tania Grigore– şef serviciu  
  - Cecilia Sebe - consilier 

 De la Ministerul Finanţelor Publice 
 - Ana Radu – director general adj. 
 - Fănel Mitea - director 
 Iniţiatori 

- Eugen Bădălan – deputat. 
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 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
   - Cristian-Sorin Dumitrescu 
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő  
 - Doina Burcău 
 - Mihai Radan – înlocuit de dl. deputat Aurel Vainer  
 - Sanda-Maria Ardeleanu 
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf  - înlocuit de dl. deputat Eugen Bădălan 
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea - înlocuit de dl. deputat Dan Mircea Popescu 
 - George Ionuţ Dumitrică  
 - Anna-Lili Farkas 
 - Vasile Ghiorghe Gliga - înlocuit de d-na deputat Aura Vasile 
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  
 - Şerban Răzvan Mustea  
  - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 -  Ana Adriana Săftoiu - înlocuit de dl. deputat Victor Dobre 
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
  
 
 

  PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
 
 


