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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 19, 20 şi 21 iunie 2012 

 
 Şedinţele Comisiei din zilele de 19, 20 şi 21 iunie 2012 au avut următoarea ordine de 
zi: 

Marţi, 19 iunie 2012 
I. AVIZE 

1. Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România. Pl 587/2003. Aviz. 
Termen: 19 decembrie 2011.  

2. Proiect de Lege privind protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în 
străinătate. PLx. 100/2012. Aviz. Termen: 14 mai 2012.  

3. Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din 
învăţământul obligatoriu de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele 
de stat şi private. PLx. 152/2012. Aviz. Termen: 06 iunie 2012.  

4. Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi 
din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul 
Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, şi în 
administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa. PLx. 153/2012. 
Aviz. Termen: 06 iunie 2012.  

5. Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Ordonanţa Guvernului nr.25/2006 
privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. 
PLx. 170/2012. Aviz. Termen: 11 iunie 2012.  

6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind 
sponsorizarea. PLx. 181/2012. Aviz. Termen: 11 iunie 2012.  

7. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, modificat şi completat. PLx. 
188/2012. Aviz. Termen: 11 iunie 2012.  

8. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind 
serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu 
tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate. PLx. 213/2012. 
Aviz. Termen: 11 iunie 2012.  

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.18/2009 
privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. Plx. 229/2012. Aviz. Termen: 11 iunie 
2012.  
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10. Propunere legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei 
de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din România. 
Plx. 231/2012. Aviz. Termen: 11 iunie 2012.  

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2012 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului. PLx. 240/2012. Aviz. Procedură de urgenţă. Termen: 15 iunie 2012. 
Iniţiator: Guvernul. Camera Deputaţilor - Cameră decizională.   

12. Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp aflate în 
domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice" 
Gheorghe Ionescu-Şişeşti "- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi 
Caprinelor Palas-Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, 
în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România -S.A. a obiectivului de investiţii " Varianta de ocolire a municipiului Constanţa". 
PLx. 245/2012.  Aviz. Procedură de urgenţă. Termen: 15 iunie 2012. Iniţiator: Guvernul. 
Camera Deputaţilor - Cameră decizională.    

II. RAPOARTE 
13. Propunere legislativă pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind 

organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004. Plx. 133/2012. Raport. 
Termen: 25 iunie 2012. Iniţiator: deputat Mino:  Grosaru Mircea. C.D. – prima Cameră 
sesizată. 

14. Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 136/2012. Raport. Termen: 26 iunie 2012. 

15. Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995, ca urmare a DCC nr. 1595/14 decembrie 2011. PLx. 
45/2010/2012. Retrimis de la Plen. Raport comun suplimentar cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. Termen: 10 aprilie 2012.  

 
Miercuri, 20 iunie 2012 şi joi, 21 iunie 2012 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

Marţi, 19 iunie 2012 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele 
Comisiei. 
 Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
 Dezbaterile au început cu  propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de 
kinetoterapeut, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din 
România (Plx 587/2003). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care cuprinde 
reglementări privind exercitarea profesiunii de kinetoteraput, autorizarea de liberă practică, 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România ca 
organizaţie profesională şi autoritate neguvernamentală precum şi drepturile şi obligaţiile 
kinetoterapeutului ce decurg din calitatea de membru al Ordinului Kinetoterapeuţilor din 
România. 
 Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Guvernul nu are un punct de 
vedere asupra propunerii legislative. 
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 La dezbateri au luat cuvântul: Cristian Sorin Dumitrescu, Cătălin Croitoru, Anghel 
Stanciu, Mihai Surupăţeanu, Victor Cristea, Florentin Gust, Adrian Solomon. 
 În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât emiterea unui aviz negativ cu 9 voturi pentru 
şi 8 abţineri.  
 

A urmat proiectul de Lege privind protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi 
temporar în străinătate (PLx. 100/2012).  

Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare crearea cadrului normativ care să asigure o mai bună monitorizare a copiilor, 
stabilirea atribuţiilor organelor administraţiei publice locale privind ocrotirea şi promovarea 
intereselor copiilor, realizarea unei campanii de informare şi conştientizare cu privire la 
efectele migraţiei părinţilor.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât eliberarea avizului negativ cu 16 voturi 
pentru şi 2 abţineri.  

 
S-a continuat proiectul de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii 

din învăţământul obligatoriu de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private (PLx. 152/2012).  

Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare acordarea gratuită a unui pachet alimentar elevilor din învăţământului de stat 
şi privat şi copiilor preşcolari din grădiniţele de stat şi private, în limita valorii zilnice de 
1,17 lei/elev, respectiv preşcolar. Sumele necesare funcţionării acestui program se alocă de 
la bugetul de stat prin sumele defalcate către bugetele locale/judeţene. Aceste sume pot fi 
suplimentate prin donaţii şi sponsorizări ale entităţilor interesate. Părinţii, tutorii, 
împuterniciţii legali ai elevilor/preşcolarilor pot exprima, în scris, opţiunea de a renunţa la 
dreptul de a beneficia de acest pachet alimentar. Procedura de atribuire a contractelor de 
furnizare a pachetelor se va realiza la nivelul unităţilor de învăţământ cu personalitate 
juridică/consorţiului şcolar.   

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Guvernul nu susţine proiectul de 
lege.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât emiterea unui aviz negativ cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi.  

 
A urmat proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 

statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, 
judeţul Dâmboviţa în domeniul public al comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, şi în 
administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa (PLx. 
153/2012).  

Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa în domeniul 
public al comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, şi în administrarea Consiliului local al 
Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, în vederea înfiinţării unei amenajări piscicole. 
Este vorba de 17 hectare compuse din luciu de apă şi dig. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât emiterea unui aviz negativ cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi.  
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Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru completarea art.31 din Ordonanţa 
Guvernului nr.25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru 
Drepturile de Autor. (PLx. 170/2012). 

Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare introducerea unui termen de un an, în care organismele de gestiune colectivă 
trebuie să se informeze în vederea organizării evidenţei şi simplificării plăţii drepturilor de 
autor şi a drepturilor conexe de către utilizatori.  

Domnul Robert Bucur, director general ORDA, a menţionat că Guvernul nu susţine 
proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât emiterea unui aviz negativ cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi.  

 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 

privind sponsorizarea (PLx. 181/2012).  
Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 

reglementare acordarea posibilităţii ca mecenatul să fie realizat şi pentru activităţile din 
domeniul educativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât emiterea unui aviz favorabil cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi.  

 
S-a continuat cu proiectul de Lege privind modificarea şi completarea articolului 1 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate 
şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, modificat şi 
completat (PLx. 188/2012). 

Doamna deputat Anna-Lili Farkas, în calitate de iniţiator, a prezentat proiectul de 
lege şi a susţinut avizarea favorabilă. Modificarea adusă vizează ca în unităţile de 
învăţământ preuniversitar unde autorităţile publice locale pot asigura facilităţile necesare să 
se poată acorda elevilor o masă caldă zilnic, pe perioada cursurilor. Această masă caldă este 
în locul programelor cornul cu laptele, fructele şi mierea de albine. Sursele de finanţare 
provin din sumele alocate pentru cele trei programe care sunt înlocuite, la care se adaugă 
contribuţia autorităţilor locale şi alte surse legal constituite.  

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că în momentul de faţă şi sub forma 
prezentată, Guvernul şi ministerul nu susţin proiectul de lege.  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu 3 voturi pentru susţinerea proiectului de lege, 8 
voturi împotrivă şi 4 abţineri, a hotărât emiterea unui aviz negativ.  

 
A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 

privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor 
cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (PLx. 213/2012). 

Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare urgentarea încheierii de protocoale de colaborare între Ministerul Sănătăţii, 
institutele Ministerului Educaţiei, ministerul Muncii, organizaţiile neguvernamentale ce au 
ca obiect de activitate promovarea sănătăţii mintale . 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât emiterea unui aviz favorabil cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi.  

 
Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (Plx. 229/2012).  
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Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca obiect 
de reglementare suplimentarea locurilor la rezidenţiat cu 30%, pentru anul 2011, pentru 
specializările anestezie, terapie intensivă, farmacie clinică, medicină de urgenţă, radiologie, 
medicină de familie, neonatologie şi oncologie medicală.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât emiterea unui aviz negativ cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi.  

 
A urmat propunerea legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea 

profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din 
România (Plx. 231/2012). 

Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca obiect 
de reglementare exercitarea profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Artiştilor din România, ca organizaţie profesională de interes public, 
non profit, cu personalitate juridică de drept privat, cu patrimoniu şi buget propriu, creată în 
scopul ocrotirii la nivel naţional şi internaţional a intereselor artiştilor.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât emiterea unui aviz negativ cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi.  

 
A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului (PLx. 240/2012).  

Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca obiect 
de reglementare posibilitatea acordării cadrelor didactice universitare titulare  din 
învăţământul superior medical, medico-dentar sau farmaceutic uman a titlului de medic 
specialist, medic specialist dentist şi de farmacist specialist şi a gradului de medic primar, 
medic dentist primar sau farmacist primar la înfiinţarea unei noi specialităţi medicale.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât emiterea unui aviz negativ cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi.  

 
A urmat proiectul de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp 

aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice" Gheorghe Ionescu-Şişeşti "- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea 
Ovinelor şi Caprinelor Palas-Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România -S.A. a obiectivului de investiţii " Varianta de ocolire a municipiului 
Constanţa" (PLx. 245/2012).  

Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca obiect 
de reglementare transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp aflate în domeniul public al 
statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice" Gheorghe Ionescu-
Şişeşti "- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas-
Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea 
realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -
S.A. a obiectivului de investiţii " Varianta de ocolire a municipiului Constanţa". Această 
suprafaţă de teren este formată din teren arabil, teren agricol, păşuni, fâneţe, livezi, vegetaţie 
forestieră, ape, bălţi, drumuri, curţi şi construcţii.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât emiterea unui aviz negativ cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi.  
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Lucrările au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea art.12 din Legea 
nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004 (Plx. 
133/2012). 

Domnul deputat Mircea Grosaru, iniţiator al propunerii legislative, a menţionat că 
propunerea legislativă a mai fost dezbătută şi în şedinţa anterioară, după care au avut loc 
alte discuţii la Ministerul Educaţiei, în urma  cărora  s-a stabilit susţinerea acesteia. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea articolului 12 din Legea nr. 
288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul majorării perioadei de susţinere a doctoratului la 4 ani. În prezent, 
susţinerea tezei de doctorat se poate face în maximum 3 ani de la terminarea studiilor 
universitare de doctorat. 

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a confirmat că ministerul susţine aprobarea 
propunerii legislative. 

Supusă votului, propunerea legislativă a fost aprobată cu amendamente cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi. 

 
A urmat propunerea legislativă pentru completarea art. 68 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011 (Plx. 136/2012). 
Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca obiect 

de reglementare completarea articolului 68 al Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii şahului ca disciplină opţională 
pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal.  

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că ministerul nu susţine aprobarea 
propunerii legislative. 

În urma dezbaterii, supusă votului, propunerea legislativă a fost respinsă cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi, din următoarele considerente: 

- disciplina opţională „şah” poate fi organizată în condiţiile actuale fără modificarea 
legislaţiei în vigoare, în limita numărului de ore opţionale prevăzute în planurile-cadru 
actuale pentru fiecare nivel de învăţământ şi a resursei umane calificate existente la nivelul 
fiecărei unităţi de învăţământ. 

- introducerea unei noi discipline opţionale „şah” prin suplimentarea numărului de 
ore din planurile-cadru existente la  învăţământul primar, gimnazial şi liceal ar conduce la o 
suplimentare a numărului de norme didactice. 

 
S-a continuat cu Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii învăţământului nr.84/1995, ca urmare a DCC nr. 1595/14 decembrie 
2011 (PLx. 45/2010/2012). 

Legea pentru completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 are ca obiect de 
reglementare completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul completării cu un articol nou, art. 1101, astfel încât 
finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar particular acreditat să se facă din fonduri 
alocate de la bugetul de stat,  de la bugetele locale  şi din alte surse, conform legii. 
 Curtea Constituţională a fost sesizată de Preşedintele României, în temeiul 
dispoziţiilor art.146 lit. a) din Constituţia României, republicată, şi ale art.15 din Legea 
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cu privire  la 
neconstituţionalitatea Legii pentru completarea Legii învăţământului nr.84/1995. Prin 
această sesizare, Preşedintele României solicita Curţii Constituţionale să se pronunţe asupra 
constituţionalităţii Legii pentru completarea Legii învăţământului nr.84/1995, considerând 
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că aceasta prezintă vicii de neconstituţionalitate extrinsecă, în sensul înfrângerii prevederilor 
constituţionale ale art.76 alin.(1) şi art.77 alin.(3), prin prisma procedurii legislative de 
adoptare, deoarece legea nu a fost supusă votului plenului Senatului.  

Prin Decizia nr. 1.595 din 14 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.924 din 27 decembrie 2011, Curtea Constituţională a admis excepţia 
de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea Legii învăţământului nr.84/1995 şi a 
decis că legea este neconstituţională, întrucât sunt încălcate prevederile constituţionale ale 
art.1 alin.(5), care consacră principiul respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor. 
Constatarea existenţei acestui fine de neconstituţionalitate lipseşte de utilitate examinarea 
celorlalte critici formulate. Sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea 
Legii învăţământului nr.84/1995 este întemeiată. 

Membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi cei ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au analizat motivele care au determinat transmiterea spre 
reexaminare a Legii pentru completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, în sensul 
respingerii legii, precum şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 1595 din 14 decembrie 2011, 
şi au constatat faptul că Legea învăţământului nr.84/1995, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările 
ulterioare, a fost abrogată prin dispoziţiile art.361 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011. 
Un text de lege care face trimitere la o normă ce nu mai este în vigoare este şi el implicit 
abrogat. 

Comisia a dezbătut cererea de reexaminare a Legii pentru completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995 şi a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, să menţină 
raportul comun aprobat iniţial, respectiv, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
admiterea cererii de reexaminare a legii şi raportul de respingere a Legii pentru 
completarea Legii învăţământului nr. 84/1995. 
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat 
De la Ministerul Finanţelor Publice 
- Maria Petrescu – consilier 
De la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 
- Elena Tudor – director 
De la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor 
- Robert Bucur – director general. 

 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 - Cristian-Sorin Dumitrescu  

 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő  
 - Doina Burcău 
 - Mihai Radan - înlocuit de domnul deputat Mircea Grosaru 
  -  Sanda-Maria Ardeleanu 
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf  

- Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea  
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 - 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 - înlocuit de domnul deputat Adrian Solomon. 
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 
 

În zilele de miercuri, 20 iunie şi joi, 21 iunie  2012,  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 

 


