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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 29, 30 septembrie şi 1 octombrie 2009 

 
 

Şedinţele Comisiei din zilele de 29, 30 septembrie şi 1 octombrie 2009 au 
avut următoarea ordine de zi: 
 

Marţi, 29  septembrie 2009 
Ora 14.00 

 
  RAPOARTE 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 m², proprietate publică a 
statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” - Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Zootehnie 
Baloteşti, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie „Fluidizare 
trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a 
municipiului Bucureşti – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii Rutiere a 
municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2”. 
PL-x 385/2009. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. Procedură de urgenţă. Termen: 24 
septembrie2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

2. Propunere legislativă pentru completarea Articolului 170 din Legea 
învăţământului nr.84/1995. Pl.x. 371/2009. Raport. Termen: 30 septembrie 2009. 
Iniţiator: senator Coca Laurenţiu Florian. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
 3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr. 84 din 24/07/1995. Pl.x. 370/2009. Raport. Termen: 5 



 2

octombrie 2009. Iniţiator: senator Mihaela Popa. C.D. – Prima Cameră 
sesizată. 

 
Miercuri, 30 septembrie şi 1 octombrie 2009 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
 

Marţi, 29 septembrie 2009 
 

Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. 
Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Dezbaterea a început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2009 privind darea în administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 m², 
proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare 
pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie 
„Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de 
nord a municipiului Bucureşti – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii Rutiere 
a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2” 
(PL-x 385/2009). Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că asupra acestui 
proiect de lege trebuie întocmit un raport comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. În urma dezbaterii, în şedinţa 
din 23 septembrie, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a înaintat Comisiei pentru învăţământ,ştiinţă, tineret şi sport un 
preraport. Proiectul de lege a fost adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi 
(27), în forma prezentată de Senat. 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect 
de reglementare trecerea unor suprafeţe totale de teren de 2.534 m², proprietate 
publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare 
pentru Zootehnie Baloteşti, în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie „Fluidizare 
trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a 
municipiului Bucureşti – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii Rutiere a 
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municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2”. 
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în 
şedinţa din 1 septembrie 2009. 
 Doamna secretar de stat Oana Badea a precizat că Guvernul susţine 
aprobarea proiectului de lege şi a arătat că nu există un punct de vedere scris din 
partea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 
 Domnul Valentin Preda, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, a menţionat că există un acord scris din partea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti” pe care îl va pune la dispoziţia 
Comisiei în cel mai scurt timp şi a susţinut aprobarea proiectului de lege. 
 Domnul Pompiliu Pătraşcu, director general în Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, a subliniat că terenul nu face parte din fondul de cercetare al 
Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, ci se 
află în curtea acestuia. Acordul scris din partea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi al Institutului Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti a fost obţinut înainte de adoptarea 
ordonanţei. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu solicită ca reprezentanţii Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii să pună la dispoziţia Comisiei acordul scris din 
partea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti”; în caz 
contrar va vota împotrivă.  
 În urma dezbaterii, Comisiile au adoptat proiectului de Lege, cu 43 de 
voturi pentru şi 3 abţineri, în forma prezentată de Senat.  
 S-au continuat dezbaterile cu propunerea legislativă pentru completarea 
Articolului 170 din Legea învăţământului nr.84/1995 (Pl.x. 371/2009). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea articolului 170 din Legea 
învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în sensul instituirii bursei sportive pentru elevii şi studenţii care urmează 
programele speciale de pregătire sportivă şi participă la întreceri sportive pe plan 
local, naţional şi internaţional. În urma analizei expuneri de motive şi a textului 
Legii învăţământului nr. 84/1995 s-a constat că referirile propunerii legislative sunt 
la articolul 172 alin. (2) şi (4) şi nu articolul 170. Avizul Consiliului Economic şi 
social este negativ.  
 Doamna Oana Badea, secretar de stat în cadrul Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, a arătat că Guvernul nu susţine propunerea legislativă 
deoarece aspectele care se doresc reglementate sunt cuprinse în Hotărârile 
Guvernului nr. 445/1997 şi 558/1998.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a susţinut aprobarea 
propunerii legislative şi înfiinţarea burselor sportive.  
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 Domnul deputat Victor Cristea a fost de părere că nu este bine fundamentată 
propunerea legislativă, nu este precizată sursa de finanţare şi nu are avizul 
Ministerului Finanţelor Publice.  
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a propus să se elimine sintagma „pot” de la 
art. 172 alin.(2)  şi să se stabilească nişte criterii pe care elevii să le îndeplinească 
pentru a putea accesa aceste burse.  
 Domnul deputat Mihai Surpăţeanu a fost de părere că fără avizul 
Ministerului Finanţelor Publice nu poate fi aprobată propunerea legislativă. 
 Domnul vicepreşedinte Josef Koto a susţinut faptul că trebuie precizată sursa 
de finanţare, în caz contrar nu se pot aplica prevederile propunerii legislative. 
 Domnul deputat Dan-Radu Zătreanu propune respingerea propunerii 
legislative deoarece există reglementare legislativă în acest sens şi nu este precizată 
sursa de finanţare.  
 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 
1 abţinere, respingerea propunerii legislative din următoarele motive: 
 - prin această propunere legislativă se introduce o bursă de specialitate – 
bursa sportivă, care este deja acoperită de categoriile de burse tip prevăzute la 
articolul 172 din Legea nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare – de 
performanţă, de merit, care nu fac trimitere la o specializare anume; 
 - Hotărârea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea Criteriilor generale de 
acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi 
cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi şi Hotărârea Guvernului nr. 
558/1998 pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Guvernului 
nr.445/1997 cuprind prevederi referitoare la condiţiile şi modalitatea de acordare a 
bursei sportive, iar adoptarea unui nou act normativ cu acelaşi obiect de 
reglementare ar duce la o suprareglementare;  
 - propunerea legislativă implică modificarea cheltuielilor aferente prevăzute 
în bugetul de stat, fără a preciza sursele de finanţare; 
 -  propunerea legislativă nu respectă normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, prevăzute de Legea nr. 24/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare –trimiterile la articolele Legii nr. 84/1995 sunt greşite, iar 
propunerea legislativă nu este  însoţită de un studiu de impact, întocmit de 
ministerele de resort.  
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr. 84 din 24/07/1995 (Pl.x. 370/2009).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare completarea articolului 127 din Legea învăţământului nr. 
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii 
unui număr de cinci ore de educaţie fizică pe săptămână, în învăţământul primar. 
 Doamna Oana Badea, secretar de stat în cadrul Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, a arătat că Guvernul nu susţine propunerea legislativă. Noua 
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lege a educaţiei se ocupă de rezolvarea aspectelor referitoare la planurile cadru de 
învăţământ. Astfel, sunt prevăzute minim 2 ore pe săptămână şi maxim 4 pentru 
educaţie fizică, lăsându-se la latitudinea şcolii stabilirea numărului de ore. Avizul 
Consiliului Economic şi social este negativ.  
 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitate de voturi, respingerea 
propunerii legislative din următoarele motive:  
 - norma care se doreşte instituită prin această propunere legislativă se 
reglementează la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, organul 
abilitat să aprobe planul cadru de învăţământ şi numărul de ore aferent fiecărei 
discipline; 
 - din numărul de 20 ore pe săptămână prevăzute pentru învăţământul primar, 
nu se pot aloca 5 ore pe săptămână pentru educaţie fizică, deoarece ar trebui 
excluse alte discipline şcolare prevăzute în planurile cadru de învăţământ. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus atenţiei membrilor 
Comisiei tema dezbaterii pentru săptămâna viitoare şi anume violenţa pe stadioane  
şi invitarea doamnei Sorina Plăcintă, ministrul Tineretului şi Sportului, pentru a 
prezenta obiectivele asumate şi stadiul proiectelor actuale. Cu unanimitate de voturi 
a fost aprobată invitarea doamnei ministru Sorina Plăcintă pentru şedinţa de marţi, 
6 octombrie.  
 
 

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

- Oana Adriana Badea - secretar de stat 
De la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii  
- Valentin Preda – secretar de stat 
- Pompiliu Pătraşcu – director general 

 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 

 - Cristian-Sorin Dumitrescu    
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő    
 - Doina Burcău   

- Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu  
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf  
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică 
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 - Anna-Lili Farkas 
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin 
 - Gheorghe Hogea  
 - Monica Maria Iacob-Ridzi – înlocuită de dl. deputat Spînu Teodor Marius. 

- Şerban Răzvan Mustea 
- Csilla-Mária Petö 

 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman  

- Ana Adriana Săftoiu  
 - Anghel Stanciu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  

- Radu Costin Vasilică  
- Dan-Radu Zătreanu 
- Dragoş Gabriel Zisopol. 

 
 La şedinţa Comisiei a absentat doamna deputat Maria Stavrositu. 

 
 
În zilele de miercuri, 30 septembrie şi joi, 1 octombrie 2009, 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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