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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 19, 20 şi 21 martie 2013 

 
 Şedinţei Comisiei din zilele de 19, 20 şi 21 martie 2013 au avut următoarea ordine de 
zi:  

Marţi, 19  martie 2013 
I. AVIZE 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. PLx 38/2013. Aviz. Termen: 25 februarie 
2013. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2012 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul 
statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a 
Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a 
contabililor autorizaţi. PLx 39/2013. Aviz. Termen: 25 februarie 2013. Iniţiator: Guvern. 
C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi 
de tratament între femei şi bărbaţi. PLx. 76/2013. Aviz. Termen: 18 martie 2013. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

II. RAPOARTE  
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2011 

pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative. PLx. 31/2012. Retrimis de la Plen.  
Raport comun suplimentar cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 26 
februarie 2013. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, 
Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 18/10.01.2011. Plx. 53/2013. Raport. Termen: 25 martie 
2013. Iniţiatori: domnul deputat Ovidiu Victor Ganţ. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

6. 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. 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind 
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implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli. PLx. 
465/2012. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice. Termen: 29 noiembrie 2012. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 

 
Miercuri, 20 martie  şi joi, 21 martie  2013 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Angel Tîlvăr, preşedintele 

Comisiei. 
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PLx 38/2013). 
 În urma dezbaterii, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 15 
voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 6 abţineri. La dezbateri au luat cuvântul următorii 
deputaţi: Szabo Odon, Sanda Maria Ardeleanu, Petru Andea. 
 A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2012 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind 
auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi 
a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi 
a contabililor autorizaţi (PLx 39/2013). 
 În urma dezbaterii, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 23 
de voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 
 S-a continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (PLx. 76/2013).   

În urma dezbaterii, comisia a hotărât avizarea favorabilă, cu un amendament, a 
proiectului de lege, cu 20 de voturi pentru şi 4 abţineri. La dezbateri au luat cuvântul 
următorii domni deputaţi: Radu Zlati, Petru Andea, Sanda Maria Ardeleanu, Victor Cristea, 
Raluca Turcan, Szabo Odon. 
 

Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative. 
(PLx. 31/2012).   

Domnul secretar de stat Tudor Prisecaru  a prezentat modificările pe care le susţine 
ministerul educaţiei la proiectul de lege. 

În urma dezbaterii, comisia a hotărât aprobarea proiectului de lege, cu amendamente, 
cu unanimitate de voturi. 

 
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea art. 112 alin. (6) din Legea nr. 

1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/10.01.2011. (Plx. 53/2013). 

Domnul deputat Ovidiu Ganţ, în calitate de iniţiator, a prezentat propunerea 
legislativă şi a arătat că se propune modificarea art.112 alin.(6) din Legea educaţiei 
naţionale în sensul acordării avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale 
a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de către inspectoratul şcolar judeţean 
competent în locul ministrului educaţiei. Înţelegând necesitatea avizului conform pentru a se 
împiedica schimbarea nejustificată a destinaţiei spaţiilor de învăţământ, consideră totuşi 
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necesară o descentralizare a deciziei şi implicit reducerea termenelor şi a birocraţiei în 
luarea deciziei. Ministrul Educaţiei Naţionale, înainte de a decide, solicită informaţii şi 
verificarea situaţiei, la faţa locului, aspecte care se realizează tot prin inspectoratele şcolare 
judeţene şi nu prin trimiterea unor funcţionari din minister, pentru că numărul solicitărilor 
este de ordinul sutelor. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că ministerul nu susţine aprobarea 
propunerii legislative. 

În urma dezbaterii, comisia a hotărât aprobarea propunerii legislative cu un 
amendament, cu 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 6 abţineri. La dezbateri au luat cuvântul 
următorii deputaţi: Angel Tîlvăr, Raluca Turcan, Kereskenyi Gabor, Radu Zlati, Traian 
Dobrinescu, Ion Eparu, Victor Cristea, Florentin Gust, Florica Cherecheş, Vasile Berci, 
Szabo Odon, Ovidiu Dumitru, Dragoş Zisopol, Alin Petrache, Anghel Stanciu, Radu Costin 
Vasilică. 

 
Lucrările comisiei au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului. 
(PL.x. 607/2010).  

Domnul secretar de stat Cristian Cosmin a arătat că în urma analizei propunerilor la 
proiectul de lege, este necesară asigurarea unei transparenţe mai mari în ceea ce priveşte 
procedura de închiriere a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea 
Ministerului Tineretului şi Sportului. Ţinând cont de faptul că baza materială sportivă 
reprezintă un element esenţial pentru dezvoltarea activităţii sportive de orice nivel, iar 
activitatea în domeniul sportului de performanţă, cât şi a sportului de masă este strict 
dependentă de baza materială, se consideră că regimul închirierii şi/sau concesionării trebuie 
să păstreze caracterul de protecţie a bazelor sportive, respectiv să se facă cu prioritate pentru 
activitatea sportivă, aşa cum legiuitorul a dispus expres prin prevederile art.79 alin.(1) din 
Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.  Pentru aceste considerente, Ministerul 
Tineretului şi Sportului nu susţine aprobarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.77/2010 privind undele măsuri în domeniul tineretului şi sportului. 

Domnul deputat Szabo Odon a susţinut aprobarea proiectului de lege. 
Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a supus votului propunerea de respingere a 

proiectului de lege, propunere care a fost aprobată cu 11 voturi pentru respingere, 3 voturi 
împotrivă şi 6 abţineri. 

 
A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli. (PLx. 465/2012.)  

În urma dezbaterii, comisia a hotărât aprobarea proiectului de lege, în forma 
prezentată de Senat, cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
- Tudor Prisecaru – secretar de stat 
De la Ministerul Finanţelor Publice 
- Monica Negruţiu – director general  
- Marius Atomei – director 
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- Alexandra Lazăr - director adjunct 
- Ionela Antohi – consilier 
De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
- Cristian Cosmin – secretar de stat 
De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
- Mihai Nicolescu – vicepreşedinte 
- Dumitru Simionescu - vicepreşedinte 

 Iniţiatori 
- Ovidiu Victor Ganţ -  deputat. 
 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
- Tîlvăr Angel  - preşedinte  
- Băişanu Ştefan-Alexandru  - vicepreşedinte 
- Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte 
- Cristea Victor  - secretar 
- Turcan Raluca - secretar  
- Andea Petru   
- Anuşca Roxana-Florentina   
- Ardeleanu Sanda-Maria   
- Berci Vasile   
- Cherecheş Florica     
- Deaconu Mihai   
- Dobrinescu Traian     
- Dumitru Ovidiu-Ioan   
- Eparu Ion  
- Enache Marian 
- Giurescu Dinu 
- Grecea Maria 
- Gust Băloşin Florentin    
- Kereskényi Gábor   
- Oros Nechita-Adrian   
- Mihăilă Ioan  
- Petrache Adrian-Alin   
- Rădulescu Romeo  
- Resmeriţă Cornel-Cristian     
- Stanciu Anghel     
- Szabó Ödön   
- Ştefănescu Elena Cătălina   
- Vasilică Radu Costin   
- Zlati Radu. 
 
În zilele de miercuri, 20 martie şi joi, 21 martie 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 

 


