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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13  iunie  2013 

 
 Şedinţele Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 iunie  2013 au avut următoarea ordine de 
zi: 

Marţi, 11  iunie 2013 
Ora 14.00 

I. RAPOARTE 
1. Cererea de reexaminare a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării, ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1596/2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 924 din 27 decembrie 2011. PLx. 608/2010/2013. Raport comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 10 iunie 2013. Iniţiator: Guvern. C.D. – 
Cameră decizională. 

2. Propunere 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.  

II. AVIZE 
 3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind 
gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră. Plx. 178/2013. Aviz. Termen: 11 
iunie 2013. C.D. – Cameră decizională. 
 4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. Plx. 180/2013. Aviz. Termen: 11 
iunie 2013.. C.D. – Cameră decizională. 
 

Miercuri, 12 iunie  şi joi, 13  iunie  2013 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Marţi, 11  iunie 2013 

 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Dragoş Gabriel Zisopol, 
vicepreşedintele Comisiei. Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  

Dezbaterile au început cu Cererea de reexaminare a Legii privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din 
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domeniul cercetării, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1596/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 27 decembrie 2011 (PLx. 
608/2010/2013).  

Legea are ca obiect de reglementare abrogarea şi modificarea unor acte normative, în 
scopul evitării blocării funcţionării unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-
dezvoltare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Cererii de reexaminare a Legii 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor 
acte normative din domeniul cercetării şi respingerea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării. 

 
A urmat 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).   

Domnul deputat Petru Andea a propus amânarea dezbaterii pentru a se putea studia 
propunerile de amendamente făcute de Guvern. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a arătat că Ministerul Tineretului şi Sportului a 
transmis situaţia patrimoniului UTC existent în anul 1990 şi a solicitat să fie trimis şi cel 
existent în momentul de faţă. De asemenea,  a solicitat şi prezenţa la dezbateri a domnului 
ministru Nicolae Bănicioiu. 

Domnul vicepreşedinte Dragoş Zisopol a supus votului propunerea de amânare, cu o 
săptămână, propunere care a fost aprobată cu 17 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

 
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 

privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră (Plx. 178/2013).  
În urma dezbaterii comisia, cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri, a hotărât să emită aviz 

negativ asupra propunerii legislative menţionate. 
 
A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (Plx. 180/2013). 
În urma dezbaterii comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a hotărât să emită 

aviz negativ asupra propunerii legislative menţionate. 
 

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

- Andrei Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
- Cristian Cosmin – secretar de stat 
De la Ministerul Sănătăţii 
- Corina Teodor – şef serviciu 
 
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   



 3

- 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, 12 iunie şi joi, 13 iunie  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 
 


