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PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 13 şi 14 martie 2012
Marţi, 13 martie 2012
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi din 26 membri ai Comisiei,
fiind absenţi 10 deputaţi, după cum urmează:
- Dumitrescu Cristian-Sorin – Grup parlamentar PSD - protest parlamentar
- Burcău Doina – Grup parlamentar PSD - protest parlamentar
- Berci Vasile – Grup parlamentar PNL - protest parlamentar
- Buda Viorel-Vasile – Grup parlamentar PNL - protest parlamentar
- Cristea Victor - Grup parlamentar PSD - protest parlamentar
- Dumitrică George Ionuţ - Grup parlamentar PNL - protest parlamentar
- Gliga Vasile Ghiorghe - Grup parlamentar PSD - protest parlamentar
- Resmeriţă Cornel-Cristian – Grup parlamentar PSD - protest parlamentar
- Stanciu Anghel - Grup parlamentar PSD - protest parlamentar
- Vasilică Radu Costin - Grupul Parlamentar al PSD - protest parlamentar
La lucrările Comisiei a participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
- Doina Melinte – secretar de stat
- Dragoş Ciuparu – secretar de stat
- Andrei Kiraly – secretar de stat
De la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
- Valentin Mocanu – secretar de stat
De la Ministerul Administraţiei şi Internelor
- Jan Vraciu – director
Iniţiatori
- deputat Petru Călian – Plx 645/2011.
Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei a fost următoarea:
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I. RAPOARTE
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(2) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011. Plx. 25/2012. Raport.
2. Propunere legislativă de modificare a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, art.
213, alin. (5). Plx. 29/2012. Raport.
3. 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. Retrimis de la Plen. Raport
suplimentar.
4. 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.
5. Proiect de Lege privind medicina şcolară. PLx. 678/2011. Raport comun cu
Comisia pentru sănătate şi familie. Termen: 20 decembrie 2011.
6. Proiect de Lege privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate
unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară. PLx. 735/2011. Raport comun cu
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru economic.
7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. PLx. 75/2011. Raport comun cu
Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind
educaţia fizică şi sportul. PLx. 724/2011. Raport.
9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000,
Legea educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009. Plx. 645/2011. Raport.
Termen: 8 decembrie 2011.
II. AVIZ
10. Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România. Pl
587/2003. Aviz.
III. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ
Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a
Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public. COM
(2011) 877. Termen: 19 martie 2012. Document legislativ. Comisia este sesizată
pentru examinarea fondului.
Miercuri, 14 martie 2012
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Josif Kötö, vicepreşedintele
Comisiei
Domnul deputat Marius Spînu a propus ca punctul 3 din ordinea de zi să fie
trecut pe punctul 1. Ordinea de zi, cu propunerea de modificare, a fost aprobată cu
unanimitate de voturi.
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Dezbaterile au început cu 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 Kötö a precizat că proiectul de lege a fost retrimis
de la Plen deoarece este nevoie de unele modificări de adaptare în conformitate cu legea
educaţiei. În consecinţă se vor dezbate numai articolele vizate.
În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost adoptat, cu unanimitate de voturi, cu
modificările care se regăsesc în raport.
În continuare, domnul vicepreşedinte Kötö Josif a constatat lipsa de cvorum şi, în
consecinţă, a suspendat lucrările şedinţei.

În ziua de miercuri, 14 martie 2012, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi
studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a
Comisiei.

PREŞDINTE
p. Josif KÖTÖ

