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PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 09, 10 şi 11 aprilie  2013 

 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 
 
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
De la Ministerul Educaţiei Naţionale 
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Culturii 
- Radu Boroianu – secretar de stat 
De la Ministerul Sănătăţii 
- Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat. 

 
 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:  

Marţi, 09 aprilie 2013 
RAPOARTE 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001, Legea 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române. Pl.x. 569/2008. Raport. Termen: 
30 octombrie 2008. C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică 
şi dezvoltarea tehnologică. PLx 377/2011. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. 
Termen: 10 aprilie 2012. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2012 
privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr.6/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică 
şi dezvoltarea tehnologică. PLx. 376/2012. Raport. Termen: 16 octombrie 2012.  
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

4. Propunere legislativă privind introducerea ţinutei şcolare obligatorii în 
învăţământul general obligatoriu, liceal şi profesional de stat şi particular. Plx. 156/2012. 
Raport suplimentar. Termen: 02 aprilie 2013.  

5. Proiect de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor 
de educaţie timpurie antepreşcolară. PLx. 735/2011. Raport comun suplimentar cu 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru economic. 
Termen: 2 aprilie 2013.  
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6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2012 
privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua 
Zeelandă şi Statele Unite ale Americii. PLx. 82/2013. Raport comun cu Comisia pentru 
sănătate şi familie. Termen: 2 aprilie 2013.  Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională 

 
Miercuri, 10 aprilie şi joi, 11  aprilie 2013 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

Marţi, 09 aprilie 2013 
 

            Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Angel Tîlvăr, preşedintele Comisiei, 
care a prezentat rugămintea domnului ministru delegat Mihnea Costoiu, care nu se află în 
ţară, de amânare a punctelor 1, 2 şi 3 din ordinea de zi, pentru săptămâna viitoare. Cu 
unanimitate de voturi, această propunere a fost aprobată. 
 Dezbaterile au început cu  propunerea legislativă privind introducerea ţinutei şcolare 
obligatorii în învăţământul general obligatoriu, liceal şi profesional de stat şi particular (Plx. 
156/2012).  
 Doamna deputat Raluca Turcan, în calitate de iniţiator, a prezentat propunerea  
legislativă care 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 deputat Anghel Stanciu a subliniat faptul că această propunere legislativă a 
mai fost discutată în Comisie şi a fost respinsă. Totodată, a propus respingerea precizând că 
există prevederi legale în Legea educaţiei naţionale şi în alte acte normative, conform cărora 
fiecare şcoală îşi poate fixa semnele distinctive, inclusiv uniforme şcolare.            
 Domnii deputaţi Petru Andea, Alexandru Băişanu, Ion Eparu, Traian Dobrinescu, 
Radu Zlati au susţinut propunerea de respingere. 
 Doamna deputat Sanda Maria Ardelean, iniţiator, şi domnul deputat Szabo Odon au 
susţinut aprobarea propunerii legislative.  
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a menţionat că Guvernul nu susţine aprobarea 
propunerii legislative. 
 Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a supus votului propunerea de respingere, care a fost 
aprobată cu 13 voturi pentru respingere, 5 voturi împotriva respingerii şi 1 abţinere, din 
următoarele motive: 
 - 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, care poate fi uniformă, ecuson, eşarfă sau altele asemenea.  
 
 A urmat proiectul de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate 
unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară (PLx. 735/2011).        
 Doamna deputat Raluca Turcan, în calitate de iniţiator, a prezentat proiectul de lege, 
care are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal general privind construcţia şi 
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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. 
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a menţionat că Guvernul nu susţine aprobarea 
proiectului de lege. 
            Domnul deputat Szabo Odon a susţinut aprobarea proiectului de lege. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a susţinut aprobarea proiectului de lege, motivând că 
în ceea ce priveşte construcţia de creşe şi funcţionarea acestora sunt probleme. A propus 
amânarea dezbaterilor cu două săptămâni şi constituirea unei subcomisii de lucru care să 
analizeze cu atenţie toate aspectele. 
 Propunerea de amânare a fost aprobată cu 17 voturi pentru şi două abţineri. 
 Subcomisia, aprobată cu unanimitate de voturi, este formată din următorii deputaţi: 
Dragoş Zisopol (Minorităţi) – coordonator, Anghel Stanciu (PSD), Radu Zlati (PNL), 
Raluca Turcan (PDL), Szabo Odon (UDMR), Mihai Deaconu (PP-DD).  
 
 S-a continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de 
Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii (PLx. 82/2013). 
 Proiectul de lege stabileşte cadrul legal prin care titlurile oficiale de medic specialist 
eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii, în una 
dintre specialităţile medicale clinice şi paraclinice prevăzute de Nomenclatorul 
specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă 
medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1509/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, să fie echivalate cu certificatul de medic specialist, eliberat de 
Ministerul Sănătăţii, fără a se mai susţine concursul de rezidenţiat, în vederea exercitării 
profesiei pe teritoriul României. Recunoaşterea urmează să se realizeze pe baza 
documentelor de formare emise de aceste state terţe, după verificarea respectării normelor 
din legislaţia naţională şi internaţională în materie. 
 Domnul Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în Ministerul Sănătăţii, a prezentat 
proiectul de lege şi a susţinut aprobarea acestuia în forma propusă de Guvern, fără 
amendamentele Senatului. 
 În urma dezbaterii, comisia a hotărât aprobarea proiectului de lege cu amendamentele 
adoptate de Comisia pentru sănătate şi familie, cu 13 voturi pentru şi 4 abţineri. 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Ion Eparu, Anghel Stanciu, Petru 
Andea, Dinu Giurescu, Szabo Odon.  
 
 

În zilele de miercuri, 10 aprilie şi joi, 11 aprilie 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 

 
                                                                                                                                                                      


