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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 noiembrie 2009 

 
 
 Şedinţele Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 noiembrie 2009 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 10 noiembrie 2009  
Ora 14.00 

 
AVIZ 

 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului. PL.x. 541/2009. Aviz. Termen: 16 noiembrie 
2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 

RAPOARTE  
 2. Propunere legislativă "Legea sponsorizării sportivilor minori cu aptitudini". Pl.x. 
582/2009. Raport. Termen: 26 noiembrie 2009. Iniţiator: deputat Mazilu Constantin. 
C.D. – Cameră decizională. 

 
 3. Proiect de Lege pentru aprobarea 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. 
PLx. 570/2009. Raport. Termen: 26 noiembrie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
decizională. 
 
 

Miercuri, 11 noiembrie şi joi, 12  noiembrie 2009 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.  
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Marţi, 10 noiembrie 2009  
  

Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele Comisiei. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
 Dezbaterile au început cu proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului (PL.x. 541/2009). 
 Domnul consilier Petru Andea a precizat că proiectul are ca obiect de reglementare 
organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului, iar această ordonanţă aduce modificări 
Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
179/2008. Prin această ordonanţă se preconizează un nou cadru legislativ în domeniu, 
fiind redefinit rezidenţiatul pe post şi stabilindu-se criterii şi obiective precise. Totodată, se 
introduc noi dispoziţii privind formarea în specialitatea medicină de familie a absolvenţilor 
licenţiaţi în medicină, începând cu sesiunea de rezidenţiat 2010; se reglementează şi 
situaţiile de încetare a calităţii de rezident şi se creează posibilitatea pregătirii profesionale 
în vederea obţinerii dreptului de liberă practică pentru absolvenţii de medicină.  

Doamna secretar de stat Oana Badea a precizat că Guvernul susţine proiectul de 
lege în forma adoptată de Senat. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a susţinut proiectul de lege şi a 
suspus votului eliberarea avizului favorabil care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă "Legea sponsorizării sportivilor 
minori cu aptitudini" (Pl.x. 582/2009). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege, care are ca obiect de 
reglementare instituirea posibilităţii ca minorii cu aptitudini sportive să fie sponsorizaţi 
până în momentul majoratului de către diverse societăţi comerciale, pentru a-şi valorifica 
potenţialul şi pentru asigurarea unui echilibru social şi alinierea la cutumele ţărilor 
membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte favorizarea performanţei sportive la 
vârste fragede. Senatul a respins propunerea legislativă. Se poate păstra ideea şi relua în 
alte reglementări, dar în forma actuală nu poate fi aprobată. 

Doamna Doina Melinte, secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului a 
menţionat că propunerea legislativă ar fi benefică, dar nu în forma actuală deoarece sunt 
multe lacune. Nu există termenul de sportivi minori, ci se poate vorbi despre juniori 1, 2 
sau 3 şi tineret. Prin adoptarea acestei iniţiative se creează o discriminare. În consecinţă, 
nu susţine adoptarea acesteia.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a întrebat, având în vedere că ideea 
propunerii legislative este bună, dacă Ministerul Tineretului şi Sportului are în intenţie să 
facă un proiect de lege pe această temă. 

Doamna secretar de stat Doina Melinte a răspuns că se va face o comisie la nivelul 
ministerului pentru iniţierea unui proiect de lege pentru sponsorizarea sportului de 
performanţă. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
respingere, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi, din următoarele motive: 



 3

 - propunerea legislativă reprezintă o suprareglementare în domeniu, prevederi 
asemănătoare fiind cuprinse în Legea nr. 69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 - nu sunt definite categoriile de termeni cu care se operează în iniţiativa legislativă; 
 - conţine prevederi neclare sub aspectul condiţiilor şi modalităţilor de punere în 
aplicare;  

- propunea legislativă vine în contradicţie cu unele prevederi din Legea nr.84/1995, 
Legea învăţământului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea 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 (PLx. 570/2009).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de Lege care are ca obiect de 
reglementare stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor 
din state terţe care studiază pe cont propriu în România, taxe care urmează să se aplice 
începând cu anul de învăţământ 2010-2011. Proiectul de Lege prevede abrogarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare 
în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România, aprobată prin 
Legea nr. 102/1994, cu completările ulterioare. 

Doamna secretar de stat Oana Badea a susţinut proiectul de lege în forma adoptată 
de Senat. 

Doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu a susţinut proiectul de lege în forma 
adoptată de Senat. 

S-a trecut la dezbaterea pe articole. În urma dezbaterii, acestea au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. La anexa proiectului de lege, a fost aprobat, cu unanimitate de 
voturi, un amendament susţinut de domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu, care se 
regăseşte în raport.Supus votului de ansamblu, proiectul de lege a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării    
- Oana Adriana Badea – secretar de stat 
- Laurenţiu Georgescu – director  
De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
- Doina Melinte – secretar de stat 
- Ion Daniela - consilier 
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 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  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică 
 - Anna-Lili Farkas 
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin 
 - Gheorghe Hogea  
 - Monica Maria Iacob-Ridzi – înlocuită de dl. deputat Spînu Teodor Marius. 
 - 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. 
 
 
 În zilele de miercuri, 11 noiembrie şi joi, 12 noiembrie 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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