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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 18 şi 19 martie 2009 
 
 

Şedinţele Comisiei din zilele de 18 şi 19 martie 2009 au avut următoarea 
ordine de zi: 

 
Miercuri, 18  martie 2009 

10.00 – 16.30 
 

I.  RAPOARTE COMUNE 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 24/2008 

pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind acordarea de 
miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat şi confesional. PL-x 130/2009. Raport comun cu Comisia 
pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
Termen 19 martie 2009. Iniţiator: Guvernul. CD – Cameră decizională.  
 2. Propunere legislativă pentru formarea profesională şi pregătirea continuă a 
medicilor şi farmaciştilor. Pl 160/2002. Raport comun cu Comisia pentru 
sănătate şi familie. Iniţiator: Ion Burnei, Mircea Ifrim, Sorin Mircea Oprescu, 
Mircea Laurenţiu Popescu. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
 

II.  RAPOARTE  
3.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001, 

Legea privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române. Pl.x. 569/2008. 
Raport. Termen: 30 octombrie 2008. Iniţiator: Răzvan Theodorescu. C.D. – 
Cameră decizională. 
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 4. Propunere legislativă privind organizarea învăţământului teologic superior 
de cult Islamic. Pl.x. 66/2009. Raport. Termen: 12 martie 2009. CD – Cameră 
decizională. Iniţiatori: deputaţi: Ungureanu Valeriu Alexandru, Vasile Aurelia, 
Mihei Andrian-Sirojea, Rădulescu Cristian, Márton Árpád-Francisc, Ganţ 
Ovidiu Victor, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. 

 
III.  AVIZE 

5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de 
moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea 
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România. PL.x 174/2009. Aviz. Procedură de urgenţă. Termen: 24 martie 2009. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră Decizională.  

 
 

Joi, 19  martie 2009 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
 
 

Miercuri, 18  martie 2009 
 

Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. 
Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei, şi de domnul Cătălin Croitoru, 
vicepreşedintele Comisiei. 
 Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  

Dezbaterile încep cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România (PL.x 174/2009). 

Domnul deputat Anghel Stanciu precizează că, deşi suntem sesizaţi pentru 
aviz cu acest proiect de Lege, datorită complexităţii sale şi a prevederilor 
referitoare la educaţia continuă, ar trebui analizat cu mare atenţie, motiv pentru care 
propune stabilirea unor raportori şi amânarea dezbaterilor.  

Domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei, 
susţine propunerea şi stabileşte raportorii: domnul deputat Anghel Stanciu, domnul 
deputat Mihai Surpăţeanu şi domnul deputat Dragoş Gabriel Zisopol. Propunerea 
de amânare a dezbaterii este adoptată cu unanimitate de voturi.  
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Se continuă cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului 
nr. 24/2008 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Legea nr. 509/2006 privind 
acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din 
clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional (PL-x 130/2009). 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu precizează că acest proiect de 
lege a mai fost dezbătut în Comisie la şedinţa de săptămâna trecută, când s-a 
hotărât să se solicite Ministerului Finanţelor Publice precizarea clară cu privire la 
includerea sumelor necesare pentru acest proiect în buget la consiliile locale. 
 Doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, menţionează că are informaţiile de la Ministerul Finanţelor Publice, 
conform cărora banii sunt prevăzuţi în bugetele locale. Ministerul Educaţiei susţine 
aprobarea proiectului de lege.  
 În continuare se trece la dezbaterea pe articole. În urma dezbaterilor, cu 
unanimitate de voturi se aprobă proiectul de lege cu amendamente.  

 
Urmează propunerea legislativă pentru formarea profesională şi pregătirea 

continuă a medicilor şi farmaciştilor (Pl 160/2002).  
Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu transmite rugămintea Comisiei 

pentru sănătate şi familie de a dezbate proiectul de lege în şedinţă comună 
săptămâna viitoare. Cu unanimitate de voturi se aprobă amânarea dezbaterilor.  

 
Se continuă cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

752/2001, Legea privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române (Pl.x. 
569/2008).  

Domnul acad. Dan Berindey, vicepreşedintele Academiei Române, 
precizează că prin acest proiect de lege se doreşte să se acorde Academiei Române 
dreptul de a-şi reglementa evaluarea propriilor institute de cercetare pentru a fi 
acreditate. 
 Doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu susţine integral solicitarea 
Academiei şi este de părere ca această evaluare proprie să se facă şi la nivelul 
universităţilor. 
 Doamna secretar de stat Oana Badea menţionează că ministerul susţine 
proiectul de lege numai cu eliminarea lit.e) a art.8, prin care se prevede participarea 
institutelor Academiei Române la competiţiile de finanţare ale proiectelor de 
cercetare. 
 Domnul vicepreşedinte Josef Koto este de părere că se creează o situaţie de 
excepţie care va bulversa institutele de cercetare, în consecinţă propune amânarea 
dezbaterilor.  
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru consideră că nu trebuie să se 
producă această ruptură între institutele de cercetare şi propune ca Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu Academia Română să se consulte şi să 
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găsească o soluţie. Supune votului amânarea dezbaterii proiectului de lege, 
propunere care se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri.  

 
Lucrările Comisiei au continuat cu propunerea legislativă privind 

organizarea învăţământului teologic superior de cult Islamic (Pl.x  66/2009). 
Domnul deputat Ibram Iusein, iniţiator al propunerii legislative, solicită 

amânarea dezbaterii, având în vedere că urmează să aibă loc o discuţie cu 
Ministerul Educaţiei, cercetării şi Inovării pe această temă. 
 Domnul vicepreşedinte Josef Koto roagă Ministerul Educaţiei să iniţieze o 
completare a nomenclatorului de specializări prin introducerea învăţământului 
teologic superior de cult islamic, în vederea susţinerii comunităţii islamice. 
 Cu unanimitate de voturi se aprobă amânarea dezbaterii. 

 
 
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
- Oana Adriana Badea – secretar de stat. 
De la Ministerul Finanţelor Publice  
- Tatiana Tudor  – consilier; 
- Loredana Butean – consilier, 
De la Academia Română 
- acad. Dan Berindey - vicepreşedinte, 
Iniţiatorii: 
- domnul deputat Ibram Iusein. 
 
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  
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 - 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  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  

- Radu Costin Vasilică   
 - Dan-Radu Zătreanu  

- Dragoş Gabriel Zisopol. 
 

 La şedinţa Comisiei a absentat doamna deputat Monica Maria Iacob-Ridzi. 
 

 
 
În ziua de joi, 19 martie 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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