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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 09, 10 şi 11 noiembrie 2010  
 

 
 Şedinţele Comisiei din zilele de 09, 10 şi 11 noiembrie 2010 au avut 
următoarea ordine de zi: 
 

Marţi, 09 noiembrie 2010  
 

 1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate 
din România. PL.x 463/2010. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială. Termen: 28 septembrie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 
 2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind 
stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. PL.x. 316/2010. Raport 
comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 3 iunie 2010. 
Iniţiatori: senatorii: PD-L: Berca Gabriel, PNL: Boitan Minerva, Diaconu Mircea, 
Nicoară Marius Petre, Robu Nicolae. C.D. – Cameră decizională. 
 3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 
privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu 
frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să 
funcţioneze provizoriu sau acreditate. PL.x 620/2009. Raport suplimentar. 
Retrimis de la Plen. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. Termen:  02 
martie 2010. 
 

Miercuri, 10 noiembrie şi joi, 11  noiembrie 2010 
  Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Marţi, 09 noiembrie 2010  
 

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

Doamna deputat Doiniţa Chircu a propus să se modifice ordinea de zi astfel 
încât punctul 3 să devină punctul 1.  

Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus la vot propunerea de 
modificare a ordinii de zi. Cu 14 voturi pentru şi 15 voturi împotrivă, propunerea nu 
a fost aprobată.  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii 
nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România (PL.x 463/2010). Raport comun cu Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială.  
 Domnul consilier Petru Andea prezintă proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul armonizării cadrului juridic intern 
cu dispoziţiile Protocolului de extindere la România şi Bulgaria a Acordului între 
Comunitatea Europeană şi statele membre, pe de o parte şi Confederaţia Elveţiană, 
pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor, prin stabilirea egalităţii de 
tratament între cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi cei aparţinând statelor membre 
ale Uniunii Europene. 

Domnul Andrei Gheorghe Kiraly, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a menţionat că proiectul de lege 
vizează compatibilitatea legislaţiei româneşti cu legislaţia internaţională şi cu 
reglementările europene în domeniul liberei circulaţii a persoanelor. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a subliniat faptul că prin acest proiect de lege 
unor cetăţeni li se oferă posibilitatea şi oportunitatea de a se deplasa şi de a profesa 
în spaţiul comunitar. În consecinţă, a susţinut aprobarea acestuia. 
 Domnul deputat Marius Spânu a susţinut aprobarea proiectului de lege. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a  supus votului proiectul de lege în 
forma prezentată şi a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor (PL.x. 
316/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 72/2007 privind stimularea 
încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea încurajării elevilor şi studenţilor, în baza unui contract 
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individual de muncă cu timp parţial, în domeniile pentru care se pregătesc în 
instituţiile de învăţământ. 
   Domnul Ivăşchescu Nicolae, secretar de stat în cadrul Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, a precizat că Guvernul nu susţine aprobarea 
proiectului de lege.  
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a propus amânarea dezbaterii pentru 
săptămâna viitoare pentru a putea participa şi doamna senator Boitan Minerva, 
iniţiator al proiectului de lege. 
 Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost amânat pentru săptămâna 
viitoare.  

  
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
  - Andrei Kiraly Gheorghe – secretar de stat 
 De la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  
  - Ivăşchescu Nicolae – secretar de stat.  
 
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  
 - Anna-Lili Farkas 
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  
 - Şerban Răzvan Mustea  
 - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman 
 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Teodor Marius Spînu  
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 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dan-Radu Zătreanu  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 
 În zilele de miercuri, 10 noiembrie 2010 şi joi, 11 noiembrie 2010, 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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