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al şedinţelor Comisiei din zilele de 22 şi 23 septembrie 2009 

 
 

Marţi, 22 septembrie 2009 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi, după 
cum urmează: 
 - domnul Cristian Sorin Dumitrescu  - Grupul Parlamentar al PSD; 
 - doamna Sanda Maria Ardeleanu  - Grupul Parlamentar al PD-L. 

 
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
 - Oana Adriana Badea – secretar de stat. 
 De la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

- Aurel Florentin Badiu – director. 
De la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii  
- Vajda Zsombor – director. 
Iniţiator: Mădălin Voicu – deputat.  

 
 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea: 

1. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a 
României pentru UNESCO. Pl.x. 366/2009. Aviz. Termen: 23 septembrie2009. 
Iniţiatori: deputaţi: Burnei Ion, Luca Ciprian-Florin, Voicu Mădălin-Ştefan, Dobre 
Cristina Elena, Popa Octavian-Marius, Uioreanu Horea-Dorin, Farkas Anna-Lili, Amet 
Aledin, Zisopol Dragoş Gabriel; senatori: Başa Petru, Diaconu Mircea. C.D. – prima 
Cameră sesizată. 
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RAPOARTE 
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995. PL.x. 411/2009. 
Raport. Procedură de urgenţă. Termen: 24 septembrie2009. Iniţiator: Guvern. C.D. 
– prima Cameră sesizată. 

3. 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. 

4. Cererea de reexaminare a Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul 
public al statului şi din administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - 
Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie, Judeţul Sibiu. PLx. 343/2008/2009. 
Raport comun. Termen: 24 septembrie2009. C.D. – Cameră decizională. 

 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Cătălin Croitoru, vicepreşedintele 
Comisiei. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Dezbaterea a început cu propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO (Pl.x. 366/2009). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea 
Comisie Naţionale a României pentru UNESCO, preconizând reorganizarea Comisiei ca 
instituţie publică de interes naţional, cu personalitate, sub autoritatea Parlamentului 
României, în coordonarea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru relaţia cu UNESCO care va permite o implicare mai puternică a 
Parlamentului României în problemele culturale, educaţionale şi ştiinţifice, precum şi o 
creştere semnificativă a poziţiei ţării noastre la nivel internaţionale în aceste domenii.  
 Domnul deputat Mădălin Voicu, în calitate de iniţiator, prezintă propunerea 
legislativă, importanţa acesteia şi solicită eliberarea unui aviz favorabil.  
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 Domnul deputat Marius Spînu consideră binevenită această propunere legislativă 
şi susţine eliberarea avizului favorabil 
 Doamna deputat Anna-Lili Farkas susţine avizarea favorabilă având în vedere că 
nu va implică nici un efort bugetar, dimpotrivă se face o economie de posturi. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a supus votului propunerea de eliberarea 
avizului favorabil, care a fost aprobat cu 20 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 Lucrările au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995 
(PL.x. 411/2009).  
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul evaluării şi certificării rezultatelor învăţării, la finalizarea învăţământului liceal, 
care se va realiza prin examenul naţional de bacalaureat. 
 Doamna deputat Anna-Lili Farkas a prezentat Comisiei câteva amendamente la 
proiectul de lege. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a precizat că ordonanţa este caducă 
deoarece Legea educaţiei naţionale va intra în curând în vigoare.  
 Doamna deputat Maria Stavrositu este de părere că sunt două acte normative cu 
acelaşi obiect de reglementare: ordonanţa de urgenţă şi Legea educaţiei naţionale.   
 Domnul deputat Mihai Radan a întrebat dacă există diferenţe în ceea ce priveşte 
examenul naţional de bacalaureat între prevederile ordonanţei de urgenţă şi proiectul 
Legii educaţiei naţionale.   
 Doamna secretar de stat Oana Adriana Badea a precizat că nu sunt diferenţe 
notabile între cele două acte normative în ceea ce priveşte organizarea examenului 
naţional de bacalaureat. Ordonanţa de urgenţă a apărut din necesitatea reglementării 
examenului naţional de bacalaureat până la data de 1 septembrie 2009, începerea anului 
şcolar. Legea educaţiei naţionale are aceleaşi prevederi, dar nu intra în vigoare până la 
acea dată.  
 Domnul deputat Viorel Buda este de părere că această lege nu va putea fi aplicată 
fără metodologie. 
 Doamna deputat Doiniţa Chircu consideră că amendamentele depuse de doamna 
deputat Anna Farkaş sunt absolut necesare şi este de acord cu ordonanţa. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu propune să se modifice titlul ordonanţei deoarece 
Legea nr.84/1995, cu modificările şi completările ulterioare va fi abrogată la intrarea în 
vigoare a Legii educaţiei naţionale; în consecinţă, va abroga şi această ordonanţă. 
Soluţia este o ordonanţă distinctă, fără referiri la Legea învăţământului. 
 În urma dezbaterii, domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru supune votului 
proiectul de lege cu amendamentele propuse care se adoptă cu unanimitate de voturi.  
 S-a continuat cu dezbaterea proiectului 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 
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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).  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea dezbaterii acestui punct de pe 
ordinea de zi pentru a putea fi discutat, în şedinţă comună, împreună cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice.  
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a supus votului propunerea de amânare, 
care a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
 Dezbaterile au continuat cu Cererea de reexaminare a Legii privind trecerea 
unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Studii 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare 
pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie, Judeţul 
Sibiu (PLx. 343/2008/2009). Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice. 

Legea are ca obiect de reglementare trecerea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişeşti” – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu în 
domeniul public al oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu, în scopul soluţionării unor probleme 
sociale care vizează tinerii sub 35 de ani, răniţi în revoluţie, veterani de război. 
 În urma dezbaterii, analizând motivele care au determinat transmiterea spre 
reexaminare a Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - 
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul 
public al oraşului Cisnădie, Judeţul Sibiu, Comisiile au hotărât, cu  unanimitatea 
voturilor celor prezenţi, admiterea cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 
României şi, în consecinţă, respingerea Legii mai sus menţionate. 
 

În ziua de miercuri, 23 septembrie 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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