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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 09 şi 10 noiembrie 2011 

 
 

 Şedinţele Comisiei din zilele de 09 şi 10 noiembrie 2011 au avut următoarea 
ordine de zi: 
 

Miercuri, 09 noiembrie 2011 
Ora 15.00 

RAPOARTE 
 

 1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1 din 
05/01/2011 a educaţiei naţionale. Plx. 552/2011. Raport. Termen: 15 noiembrie 
2011. C.D. – Prima cameră sesizată. 
 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. C.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 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind 
dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă 
redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze 
provizoriu sau acreditate. PL.x 620/2009. Raport suplimentar. Retrimis de la Plen. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. Termen:  02 martie 2010. 
 

Joi, 10 noiembrie 2011 
 Dezbatere asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Miercuri, 09 noiembrie 2011 
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele comisiei.  
 Domnul deputat Marius Spînu a propus, în numele iniţiatorului, amânarea 
dezbaterii propunerilor legislative de la punctele 2 şi 3 din ordinea de zi. Supusă 
votului, propunerea a fost aprobată cu 10 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă.  
 Ordinea de zi şi programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor 
celor prezenţi. 
   
 Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.1 din 05/01/2011 a educaţiei naţionale (Plx. 552/2011).  
 Domnişoara consilier Ioana Florina Mînzu a prezentat propunerea legislativă 
care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, în sensul suportării de la bugetul de stat a 50% din cheltuielile ocazionate de 
naveta cadrelor didactice, fiind propus spre abrogare textul potrivit căruia aceste 
cheltuieli se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale. 
 Domnul Andrei Gheorghe Kiraly, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, a solicitat amânarea dezbaterii deoarece Guvernul şi 
Ministerul Educaţiei nu au formulat încă un punct de vedere. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus respingerea propunerii legislative, 
deoarece are un caracter populist, dar nu este viabilă. 
 Domnul deputat Viorel Buda a fost de acord cu respingerea deoarece prevederile 
din propunerea legislativă nu se pot realiza şi aplica din punct de vedere tehnic. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a considerat că propunerea 
legislativă are o latură bună, deoarece în ultimul timp nu se mai ocupă nimeni de 
situaţia profesorilor şi poate ar trebui să se caute altă sursă de finanţare, poate Fondul 
de rezervă aflat la dispoziţia Primului-Ministru. 
 Domnul deputat Mihai Surpăţeanu s-a declarat de acord cu respingerea 
propunerii legislative, pe care o consideră retrogradă. Totodată, a menţionat că un astfel 
de transfer al cheltuielilor va încuraja naveta cadrelor didactice.   
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a considerat propunerea legislativă 
neavenită, deoarece, în acest moment, primăriile decontează naveta cadrelor didactice, 
aşa cum a fost şi în vechea lege. 
 Doamna deputat Anna-Lili Farkaş a susţinut propunerea de respingere. 
 Domnul preşedinte Cristian Dmitrescu a suspus votului propunerea de respingere 
care a fost aprobată cu 9 voturi pentru respingere, 5 voturi împotrivă şi 2 abţineri, din 
următoarele motive: 
 - transferarea acestor cheltuieli de la bugetele locale ale unităţilor administrativ 
teritoriale la bugetul de stat, anume de la finanţarea complementară la finanţarea de 
bază, ar duce la crearea unor probleme tehnice în ceea ce priveşte evidenţa cadrelor 
didactice din fiecare judeţ care ar putea beneficia de decontarea navetei, alocarea 
sumelor necesare pentru fiecare judeţ în parte şi dificultatea realizării decontării 
propriu-zise;  
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 - propunerea legislativă nu prevede sursele de finanţare necesare acoperirii a 
50% din cheltuielile ocazionate de naveta cadrelor didactice, aşa cum prevede alin. (1) 
al art. 15 din Legea  nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Punctul 4 din ordinea de zi a fost amânat pentru şedinţa viitoare.  
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

  - Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat. 
 
 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  
 - Şerban Răzvan Mustea  
  - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 În ziua de joi, 10 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  

  
 


