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al şedinţelor Comisiei din zilele de 22, 23 şi 24 noiembrie  2011   

 
 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei.  
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat. 
- Dragoş Ciuparu – secretar de stat. 
   

 Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei a fost următoarea:   
Marţi, 22 noiembrie 2011 

Ora 14.00 
 

I. AVIZ 
 1. Propunere legislativă privind instituirea Premiului "Ambasadorii anului". 
Plx. 635/2011. Aviz. Termen: 28 noiembrie 2011. C.D. – Cameră decizională. 

 
II. RAPOARTE 

 2. Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creşterea 
prestigiului educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, şi gimnazial. Plx. 
523/2011. Raport. Termen: 11 octombrie 2011. IC.D. – Cameră decizională. 
 3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în 
şcoli. Plx. 433/2011. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 12 septembrie 2011. C.D. – 
Cameră decizională. 
 4. 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. Raport. Termen: 21 iunie 
2011. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
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 5. Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 
privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor 
care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii 
Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din 
Confederaţia Elveţiană. PL.x. 518/2010. Raport. Termen: 24 noiembrie 2010. C.D. 
– Cameră decizională. 
   

III. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
 6. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale şi inovare 
socială. COM (2011) 609. Termen: 28 noiembrie 2011. Document legislativ. 
Comisia este sesizată pentru examinarea subsidiarităţii. 
 

Miercuri, 23 noiembrie 2011 şi joi, 24 noiembrie 2011 
Dezbatere asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele comisiei. 
 Ordinea de zi şi programul de lucru au fost aprobate cu 17 voturi pentru şi 1 
abţinere. 
 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind instituirea Premiului 
"Ambasadorii anului" (Plx. 635/2011).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare instituirea acordării premiului „Ambasadorii anului” 
persoanelor care au obţinut medalii la concursuri, olimpiade sau alte competiţii 
interne şi internaţionale, în domeniul artistic, cultural, sportiv şi ştiinţific.  
 În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost avizată negativ cu 1 vot 
pentru, 15 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
  
 A urmat Propunerea legislativă privind introducerea unor măsuri pentru 
creşterea prestigiului educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, şi gimnazial (Plx. 
523/2011). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare instituirea unei ţinute vestimentare obligatorii pentru elevii 
din învăţământul primar, clasele I-IV, şi gimnazial, clasele V-VIII, care să fie 
reprezentativă, în funcţie de zonă, tradiţie, profil, având ca scop eliminarea oricărei 
forme de discriminare între elevi. 
 Domnul secretar de stat Dragoş Ciuparu a precizat că Guvernul nu susţine 
aprobarea propunerii legislative. 
 Doamna deputat Doiniţa Chircu a susţinut propunerea de respingere. 
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a menţionat că grupul de raportori constituit a 
analizat şi a făcut unele amendamente care îmbunătăţesc textul propunerii legislative 
şi a considerat că aceasta trebuie discutată şi aprobată cu amendamente. 
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 Domnul deputat Anghel Stanciu a arătat că a mai fost făcută o iniţiativă pe 
această temă în anii trecuţi, care a devenit lege, dar prevederile nu se aplică. 
 În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă cu 11 voturi pentru 
respingere şi 8 voturi împotrivă, din următoarele motive: 
 - iniţiativa legislativă nu este corelată cu prevederile Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011; 
 - reglementările formulate nu fac obiectul unei legi, ci a unui regulament 
specific, care să fie elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului; 
  - aplicarea măsurilor propuse prin această iniţiativă legislativă, conform cărora 
în situaţia elevilor care beneficiază de burse de ajutor social, contravaloarea ţinutei 
vestimentare şcolare va fi suportată din bugetul administraţiei publice locale la 
începutul fiecărui an şcolar, ar determina un efor bugetar suplimentar; 
 - sursele de finanţare nu sunt precizate, fiind încălcate prevederile art. 14 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 
 A urmat Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli (Plx. 433/2011).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.24/2010 privind 
implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, în sensul transferării atribuţiilor şi 
responsabilităţilor ce decurg din derularea programului  în sarcina consiliilor de 
administraţie ale unităţilor de învăţământ pentru a le permite acestora să-şi aleagă 
furnizorii şi să contracteze direct cu aceştia. Plata facturilor şi serviciilor contractate 
se va face de către directorii unităţilor de învăţământ, în calitate de ordonatori terţiari 
de credite. În prezent, aceste atribuţii sunt în sarcina consiliilor judeţene, consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale comunelor, oraşelor şi 
municipiilor. Totodată, în scopul îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor 
menţionate, se propune ca sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
să se repartizeze direct pe unităţi şcolare. 
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a subliniat că Guvernul şi Ministerul 
Educaţiei nu susţin aprobarea propunerii legislative. 
 Doamna deputat Doiniţa Chircu a considerat iniţiativa legislativă bună. Anul 
trecut, acest program  a funcţionat bine în judeţul Mehedinţi. 
 În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost aprobată cu 20 de voturi 
pentru şi 1 abţinere. 
 
 A urmat Proiectul 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).  
 Domnul vicepreşedinte Josif Koto, raportor al proiectului de lege a arătat că 
subcomisia s-a întâlnit de trei ori, cu secretarul de stat Dragoş Ciuparu şi cu 
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reprezentanţii Patronatului Român din Cercetare-Proiectare; au avut loc consultaţii, 
clarificări. Unele articole nu au întrunit consensul subcomisiei, acestea vor fi 
discutate la dezbaterea pe articole. A considerat necesară completarea legislaţiei cu 
acest act normativ care deschide larg porţile pentru cercetarea în învăţământul 
superior. Actualul sistem de cercetare nu stimulează competiţia. Subcomisia a fost de 
acord cu marea majoritate a prevederilor ordonanţei, rămânând ca punctele 
divergente să fie stabilite de plenul Comisiei prin vot. Subcomisia a acceptat textul 
adoptat de Senat, cu unele amendamente. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu, în calitate de raportor, a arătat că au avut loc 
discuţii interesante. A precizat că Grupul parlamentar PSD nu va vota acest proiect de 
lege decât dacă vor fi admise amendamentele făcute. Aşa cum este acum proiectul de 
lege va îngropa institutele naţionale de cercetare. 
 Domnul deputat Marius Spânu, raportor al proiectului de lege, a menţionat că 
prin acest act normativ se încearcă o evaluare a calităţii cercetării în institutele de 
cercetare de stat. Nimeni nu încearcă să omoare cercetarea românească sau să dea 
afară cercetătorii, care şi aşa sunt puţini. A susţinut aprobarea proiectului de lege. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a arătat că cercetarea a fost 
cenuşăreasa sistemului. Nu este împotriva ierarhizării institutelor de cercetare, dar 
trebuie să se plece de la un anumit nivel de acreditare. Prin acest proiect de lege se 
introduce dezordine şi instabilitate în sistemul de cercetare. 
 În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole, care au fost aprobate cu unele 
amendamente. Dezbaterea a avut loc până la art. 67, urmând să continue într-o 
şedinţă viitoare.  
 
 
 În zilele de miercuri, 22 noiembrie 2011 şi joi, 23 noiembrie 2011,  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   
 


