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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 mai 2011 

 
 

 Şedinţele Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 mai 2011 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 17 mai 2011 
 

I. AVIZ 
 1. Propunere legislativă privind stimularea înfiinţării de creşe şi grădiniţe 
private. Plx. 250/2011. Aviz. Termen: 23 mai 2011.  C.D. – Cameră decizională. 
 2. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap. PLx. 267/2011. 
Aviz. Termen: 23 mai 2011.  C.D. – Cameră decizională. 
 

II. RAPOARTE 
  3. Proiectul de Lege privind modificarea anexei din Legea nr. 174/2010 
privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” – Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava 
şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava. PLx. 90/2011. Raport 
comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice. Termen: 5 aprilie 2011. C.D. – Cameră decizională. 
 4. Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în 
domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Chiscani şi în administrarea 
Consiliului local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila. PL.x 736/2010. Raport 
comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice. Termen: 28 decembrie 2010. C.D. – Cameră decizională. 
 5. Propunere legislativă cu privire la introducerea şahului ca disciplină de 
studiu opţională în învăţământul primar. Pl.x 510/2010. Raport. Termen: 24 
noiembrie 2010. C.D. – Cameră decizională. 
 



 2

Miercuri, 18  mai 2011 
 

 1. Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000. PL.x. 617/2010. Raport. Termen: 24 noiembrie 2010. C.D. – 
Cameră decizională. 
 2. Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000. Pl.x 733/2010. Raport. Termen: 6 decembrie 2010.  C.D. – 
Cameră decizională. 
 3.  Cerere de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 64 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. PL.x 228/2010/2011. Raport înlocuitor. 
Termen: 15 aprilie 2011. C.D. – Cameră decizională. 
 4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 
privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor 
sportive. Pl-x 184/2010. Raport comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. Termen: 3 mai 2010. C.D. – Cameră decizională.  

 
Joi, 19  mai 2011 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 
Marţi, 17 mai 2011 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 

Dumitrescu, preşedintele Comisiei. 
Cu unanimitatea voturilor celor prezenţi au fost aprobate ordinea de zi şi 

programul de lucru. 
 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind stimularea înfiinţării 
de creşe şi grădiniţe private (Plx. 250/2011).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare stimularea înfiinţării de creşe şi grădiniţe private, prin  
stabilirea unei serii de facilităţi de natură fiscală, precum scutirea de la plata 
impozitului pe profit, cota redusă de TVA de 5% pentru toate lucrările de construcţii, 
scutirea de la plata impozitelor locale pe clădirile şi terenurile cu această destinaţie.  
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că ministerul susţine 
aprobarea propunerii legislative, sub rezerva respectării Legii nr.1/2011. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a susţinut avizarea favorabilă. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru nu a susţinut avizarea favorabilă. 
 Domnul deputat Marius Spînu nu a susţinut avizarea favorabilă. 
 În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 2 voturi pentru, 7 voturi împotrivă 
şi 10 abţineri, eliberarea avizului negativ.  
 A urmat proiectul de Lege pentru modificarea art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap (PLx. 
267/2011).  
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Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect 
de reglementare asigurarea accesului la educaţie persoanelor cu handicap, până la 
absolvirea studiilor universitare, indiferent de vârstă.  
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a menţionat că Guvernul susţine 
aprobarea. 
 În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, eliberarea 
avizului favorabil. 
  
 Punctele 3 şi 4 din ordinea de zi,  anume proiectul de Lege privind modificarea 
anexei din Legea nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public 
al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul 
public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Suceava (PLx. 90/2011) şi proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din 
domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare 
Agricolă Brăila în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Chiscani şi în 
administrarea Consiliului local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila (PL.x 736/2010) 
au fost amânate pentru şedinţa viitoare.  
 
 Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă cu privire la introducerea 
şahului ca disciplină de studiu opţională în învăţământul primar (Pl.x 510/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare introducerea şahului ca disciplină de studiu opţională în 
învăţământul primar, începând cu anul şcolar 2011-2012. 
 În urma dezbaterilor, la care au luat cuvântul: Cătălin Croitoru, Doiniţa Chircu, 
Mihai Surupăţeanu, Anghel Stanciu, s-a hotărât, cu 13 voturi pentru respingere şi 2 
abţineri, respingerea proiectului de lege, din următoarele motive: 
 - în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3529/2001, 
Anexa nr. 2, şahul se regăseşte în lista disciplinelor/activităţilor opţionale pentru toate 
formele de învăţământ, la aria curriculară educaţie fizică şi sport; 
 - predarea unei discipline de învăţământ se face de către un cadru didactic 
calificat în acea disciplină; pentru disciplina şah nu există profesori calificaţi, 
deoarece instituţiile de învăţământ superior nu formează cadre didactice cu 
specialitatea şah; 
 - nu sunt precizate sursele de finanţare necesare aplicării măsurilor propuse, 
încălcându-se prevederile art. 138 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 15 alin. (1) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Andrei Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
- Cristian Petraru – şef serviciu 
Iniţiatori 
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- deputat Viorel Balcan  
 
 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 
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  
  - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Şerban Răzvan Mustea. 
 

Miercuri, 18 mai 2011 
 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a constat lipsa de cvorum şi în 
aceste condiţii a suspendat lucrările comisiei.  
 
 
 În ziua de joi, 19 mai 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 
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