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PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 24, 25, 26 şi 27 septembrie 2012 

 
 Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei a fost următoarea:   

Luni, 24 septembrie 2012  
Ora 16.15  

Şedinţă comună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic 

1. Proiect de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor de 
educaţie timpurie antepreşcolară. PLx. 735/2011. Raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. Termen: 28 decembrie 
2011.  

2. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Institutului de Studii Diplomatice "Grigore 
Gafencu". Plx 317/2012. Raport comun cu Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. Termen: 11 septembrie 
2012.  

Şedinţă  
1. 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. 

2. Propunere legislativă privind introducerea ţinutei şcolare obligatorii în învăţământul 
general obligatoriu, liceal şi profesional de stat şi particular. Plx. 156/2012. Raport. Termen: 
14 iunie 2012.  

 
     Marţi, 25 septembrie 2012  

Ora 14.30  
Şedinţă comună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile 
salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ. PL-x 199/2009. Raport 
comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Procedură de urgenţă. Termen: 16 
aprilie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională 
 2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. PLx. 75/2011. Raport comun cu Comisia 
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pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 31 martie 2011. Iniţiator: Guvern. C.D. – 
Cameră decizională. 

Ora 18.15  
Şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 aprilie 
2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti. 
Plx 868/2007. Raport comun  cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 14 
februarie 2008. C.D. – Cameră decizională. Comisia pentru învăţământ a elaborat un 
preraport care a fost transmis Comisiei juridice în data de 29 septembrie 2008. 
 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2010 
privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului. PL.x. 607/2010. Procedură de 
urgenţă. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 22 
noiembrie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2011 
pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative. PLx. 31/2012. Procedură de urgenţă. 
Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 27 martie 2012. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

 
Miercuri, 26  septembrie 2012 şi joi, 27 septembrie 2012 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

Luni, 24 septembrie 2012  
Şedinţă comună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic 
 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Afacerilor Externe 

- Ovidiu  Dranca – secretar de stat 
 
 Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat prof. univ. dr. Cristian 
Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
 Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind construcţia şi modernizarea 
clădirilor destinate unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară. PLx. 735/2011. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal general privind 
construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor educaţiei timpurii antepreşcolare. 
Potrivit proiectului, finanţarea cheltuielilor necesare construcţiei şi modernizării acestor clădiri 
se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, 
de la bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite şi din fonduri de la investitori 
privaţi.  
 În urma dezbaterii, Comisiile propun, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 1 
abţinere), respingerea proiectului de lege din următoarele considerente: 
 - nu sunt prevăzute sursele de finanţare necesare aplicării măsurilor propuse, deşi 
iniţiativa are implicaţii asupra bugetului de stat şi asupra bugetelor locale, încălcându-se astfel 
prevederile art. 138 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi cele ale Legii nr. 
500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 
 - bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, motiv 
pentru care nu pot fi înstrăinate, ci doar concesionate sau închiriate; nu este precizată 
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autoritatea căreia îi sunt transmise terenurile/clădirile destinate unităţilor de educaţie timpurie 
antepreşcolară şi perioada pentru care se realizează această transmitere; 
 - autorităţile administraţiei publice nu pot participa cu bunuri din domeniul public la 
iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte de parteneriat public-privat deoarece s-ar încălca 
prevederile art. 136 alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
 - nu se stabileşte cine finanţează procentul de 40% în situaţia în care nu există 
investitori privaţi interesaţi pentru construirea şi modernizarea unităţilor de educaţie timpurie 
antepreşcolară. 
 
 Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru înfiinţarea Institutului de Studii 
Diplomatice "Grigore Gafencu". Plx 317/2012.  
 Domnul Ovidiu Dranca, secretar de stat în carul Ministerului Afacerilor Externe, a 
precizat că Ministerul nu susţine propunerea legislativă. Astfel, deşi iniţiatorii arată în 
expunerea de motive că propunerea legislativă vine în sprijinul funcţionării Ministerului 
Afacerilor Externe, aceştia nu au consultat Ministerul cu privire la problemele întâmpinate în 
activitatea celor două instituţii subordonate a căror reorganizare se doreşte. Până în prezent, 
organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român sau a instituţiilor care l-au precedat 
a fost stabilită prin acte normative inferioare legii, legiuitorul apreciind că o astfel de 
reglementare de detaliu nu se circumscrie domeniilor de reglementare prin lege. Ministerul 
Afacerilor Externe consideră că această practică nu trebuie să fie schimbată. În acest context, 
Ministerul Afacerilor Externe va urmări ca în viitoarele reglementări pentru îmbunătăţirea 
activităţii instituţiilor din subordine să includă şi aspectele prezentate în propunerea 
legislativă. Legea nr.269/2003 este lege organică, iar un act normativ de nivel inferior nu 
poate depăşi limitele competenţelor instituite prin-un act de nivel superior şi nici nu poate 
contraveni principiilor şi dispoziţiilor acestuia.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a propus respingerea propunerii 
legislative, propunere aprobată cu majoritate de voturi (1 abţinere), din următoarele 
considerente:  

- cele două instituţii a căror comasare se doreşte, au scopuri diferite, iar domeniile lor 
de formare profesională sunt distincte. Astfel, Institutul Diplomatic Român oferă expertiză 
profesională în domeniul formării diplomaţilor români, iar Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” 
este strâns legat de activitatea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni; 

- numirea preşedintelui instituţiei care se propune a fi înfiinţată prin prezenta propunere 
legislativă, de către Parlamentul României, subordonată Ministerului Afacerilor Externe, 
induce o disfuncţionalitate administrativă inerentă în relaţiile dintre minister şi aceasta; 

- referirile la problematica protejării comunităţilor româneşti din vecinătatea României 
prejudiciază posibilitatea constituirii unei expertize specifice în domeniul problematicii 
diasporei. Aceste prevederi se suprapun atribuţiilor Departamentului pentru Românii de 
Pretutindeni, aflat în subordinea Primului-ministrul. 
 Lucrările şedinţei comune s-au încheiat. 
 
 În continuare, lucrările au continuat numai în cadrul Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport. 
 A urmat 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. 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă are ca obiect de 
reglementare modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări 
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prin Legea nr. 195/2010, în sensul transferării atribuţiilor şi responsabilităţilor ce decurg din 
derularea programului  în sarcina consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
pentru a le permite acestora să-şi aleagă furnizorii şi să contracteze direct cu aceştia. Plata 
facturilor şi serviciilor contractate se va face de către directorii unităţilor de învăţământ, în 
calitate de ordonatori terţiari de credite. În prezent, aceste atribuţii sunt în sarcina consiliilor 
judeţene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale comunelor, oraşelor şi 
municipiilor. Totodată, în scopul îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor menţionate, se 
propune ca sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat să se repartizeze direct pe 
unităţi şcolare. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a propus respingerea propunerii 
legislative, propunere aprobată cu unanimitate de voturi, din următoare considerente: 
 - unităţile de învăţământ nu dispun de personalul şi logistica necesară pentru 
implementarea prevederilor cuprinse în iniţiativa legislativă;  
 - aplicarea prevederilor iniţiativei nu este posibilă deoarece nu toate unităţile de 
învăţământ au personalitate juridică pentru a putea organiza procedurile de achiziţii publice; 
 - procedura organizării achiziţiilor publice propusă este foarte laborioasă şi neclară; 
 - propunerea legislativă nu prevede sursele de finanţare necesare pentru acoperirea 
cheltuielilor, deşi are implicaţii asupra bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale; 

- prin organizarea procedurilor de achiziţie la nivelul unităţilor de învăţământ nu se mai 
încurajează promovarea concurenţei între producători, ceea ce poate genera costuri ridicate şi 
produse de slabă calitate. 
 
 A urmat propunerea legislativă privind introducerea ţinutei şcolare obligatorii în 
învăţământul general obligatoriu, liceal şi profesional de stat şi particular. Plx. 156/2012. 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă are ca obiect de 
reglementare introducerea unei ţinute obligatorii pentru unităţile din învăţământul primar, 
gimnazial, liceal, profesional de stat şi particular, în scopul creşterii disciplinei în unităţile de 
învăţământ. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a propus respingerea propunerii 
legislative, propunere aprobată cu unanimitate de voturi, din următoarele considerente: 
 - propunerea legislativă nu prevede sursele de finanţare necesare pentru acoperirea 
cheltuielilor, deşi are implicaţii asupra bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale; 
 - în prezent este în vigoare Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se prevede că, pentru siguranţa 
elevilor, consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentativ al părinţilor şi cu 
consultarea reprezentaţilor elevilor, stabilesc pentru elevii fiecărei unităţi de învăţământ cel 
puţin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eşarfă sau altele asemenea.  
 

În continuare, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a prezentat propunerea 
făcută de Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale pentru funcţia de secretar al Comisiei, 
în persoana domnului deputat Dragoş Gabriel Zisopol.  

Cu unanimitate de voturi, domnul deputat Dragoş Gabriel Zisopol a fost votat pentru 
funcţia de secretar al Comisiei. 
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Marţi, 25 septembrie 2012  

Ora 14.30  
Şedinţă comună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei,  Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Andrei Kiraly – secretar de stat. 
 De la Ministerul Muncii,  Familiei şi Protecţiei Sociale 

- Georgeta Bratu – secretar de stat. 
 

 Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul Cristian Sorin Dumitrescu, 
preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  
 Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ 
(PL-x 199/2009).  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea creşterilor salariale acordate în 
anii 2008 şi 2009 personalului din învăţământ. 
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly  a precizat că Guvernul nu susţine aprobarea 
proiectului de lege. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a propus respingerea ordonanţei, 
propunere aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 În continuare, lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Dan Mircea Popescu, 
vicepreşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
 A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. PLx. 75/2011.  
 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, a arătat că au avut loc întâlniri şi discuţii între cele două ministere şi s-a ajuns la 
un acord, în consecinţă ministerul este de acord cu amendamentele din preraport. 
 Doamna Georgeta Bratu, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale a precizat că  ministerul susţine proiectul de lege au amendamentele care se regăsesc 
în preraport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. Principalele modificări se 
referă la: 
- simplificarea regimului de autorizare a furnizorilor de servicii de formare profesională; 
- aspecte referitoare la libertatea de a furniza astfel de servicii şi derogările aferente, precum 

şi aspecte referitoare la drepturile beneficiarilor de servicii; 
- introducerea în mod expres a unei formulări din care să reiasă faptul că formarea 

profesională a adulţilor care se finalizează prin acte de calificare recunoscute la nivel 
naţional, care este o activitate de interes general şi face parte din sistemul naţional de 
educaţie şi formare profesională; 

- formarea profesională a adulţilor care se poate realiza de către persoane fizice şi persoane 
juridice, de drept public sau privat, stabilite în România, în statele membre ale Uniunii 
Europene sau în statele aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de forma 
juridică de organizare a acestora, denumite furnizori de formare profesională. 
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- introducerea de noi atribuţii pentru comisiile de autorizare judeţene care primesc şi 

înregistrează notificările fumizorilor neautorizaţi şi transfrontalieri; întocmesc şi 
actualizează Registrul judeţean al absolvenţilor programelor autorizate de formare 
profesională a adulţilor; transmit informaţiile necesare de la nivel judeţean către Consiliul 
Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) pentru elaborarea 
şi actualizarea Registrului naţional al furnizorilor de formare profesională neautorizaţi, 
precum şi a Registrului naţional al furnizorilor de formare profesională transfrontalieri; 

- publicarea şi actualizarea trimestrială a Listei furnizorilor de formare profesională, inclusiv 
a filialelor şi centrelor fără personalitate juridică, cărora li s-a retras autorizarea; 

- gestionarea Registrului naţional al absolvenţilor programelor autorizate de formare 
profesională; 

- constituirea unei baze de date administrative de evidenţă a fumizorilor de formare 
profesională neautorizaţi. 

 În continuare s-a trecut la dezbaterea de pe articole. În urma dezbaterilor proiectul de 
lege a fost adoptat cu amendamente, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
 

Şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost amânată pentru 
săptămâna viitoare. 

 
În zilele de  miercuri, 26 septembrie şi joi, 27 septembrie  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  
 


