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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 noiembrie 2009 

 
 
 Şedinţele Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 decembrie 2009 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 15 decembrie 2009    
Ora 14.00  

 
AVIZE 

 
 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituţiilor de 
formare profesională iniţială din Ministerul Administraţiei şi Internelor. PL.x. 595/2009. 
Aviz. Procedură de urgenţă. Termen: 27 noiembrie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – 
Cameră decizională. 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului 
funciar nr.18/1991. Pl.x. 589/2009. Aviz. Termen: 27 noiembrie 2009. Iniţiatori: 
Giurgiu Mircia, Tabără Valeriu, Dumitru Ion, Munteanu Ioan, Tărâţă Culiţă. C.D. – 
Cameră decizională. 

 
RAPOARTE  

 
 3. Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Legea nr.200/2004 
privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România. PL-x 559/2009. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială. Termen: 19 noiembrie 2009. Iniţiatori: deputaţi: Ciucă Liviu-
Bogdan, Popescu Dan-Mircea, Tabără Valeriu, senatori: Arcaş Viorel, Silistru Doina, 
Toma Ion, David Gheorghe, Pereş Alexandru, Ghişe Ioan. C.D. – Cameră decizională. 
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 4. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.35/2007 privind creşterea 
siguranţei în unităţile de învăţământ. PL-x 550/2009. Raport comun cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. Termen: 24 
noiembrie 2009. Iniţiatori: deputaţi Ardeleanu Sanda-Maria, Balan Ioan, Gospodaru 
Gabriel-Dan, Pardău Dumitru, Uricec Eugen Constantin, Bejinariu Eugen, Nechifor 
Cătălin-Ioan, Stan Ioan, Coroamă Gheorghe, Irimescu Mircea, Grosaru Mircea, 
Longher Ghervazen, Manolescu Oana; senatori: Fodoreanu Sorin, Onofrei Orest, Mîrza 
Gavril, Prodan Tiberiu Aurelian. C.D. – Cameră decizională. 
 5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2009 pentru 
modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul 
României" pentru formarea managerilor din sectorul public. PLx. 571/2009. Raport. 
Termen: 26 noiembrie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 6. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 
privind dotarea cu calculatoare de tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară 
învăţământ liceal şi profesional de stat. PL.x. 156/2009. Raport. Procedură de urgenţă. 
Termen: 26 martie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 7. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară 
învăţământ liceal şi profesional de stat. Pl.x. 559/2008. Raport. Termen: 23 octombrie 
2008. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.   
  8. Propunerea legislativă privind Programul Naţional "UN LAPTOP PENTRU 
FIECARE ELEV ŞI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA". Plx 
773/2006. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. Termen: 17 aprilie 2007. 
Iniţiatori: Preda Ion, Puşcă Mircea Valer, Toma Horia-Victor, Boeriu Valeriu-Victor, 
Buzatu Dan Horaţiu, Frâncu Emilian Valentin, Gabor Gheorghe, Ghişe Ioan, Hoban 
Ioan, Luchian Ion, Pruteanu Vasile, Semcu Adrian Emanuil, Strungă Emil, Zaharia 
Claudius Mihail. C.D. – Cameră decizională. 

 
 

Miercuri, 16  decembrie şi joi, 17  decembrie 2009 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

 
Marţi, 15 decembrie 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.  
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 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea 
instituţiilor de formare profesională iniţială din Ministerul Administraţiei şi Internelor 
(PL.x. 595/2009). 
 Domnul consilier Petru Andea a precizat că proiectul are ca obiect de 
reglementare adoptarea unor măsuri de natură să restrângă cheltuielile de personal din 
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cum ar fi organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de absolvire a instituţiilor de formare profesională iniţială din structura 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, acordarea gradelor profesionale şi militare 
absolvenţilor şi repartizarea acestora pe unităţi în perioada 16 noiembrie  - 1 decembrie 
2009.  

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 pentru modificarea alin.(3) al 
art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (Pl.x. 589/2009). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea alineatului (3) al articolului 12 din Legea fondului funciar 
nr.18/1991, astfel încât din comisiile de aplicare a Legii să facă parte şi conducătorii 
instituţiilor şi unităţilor de cercetare, pentru evitarea trecerii terenurilor proprietate 
publică din administrarea instituţiilor şi unităţilor de cercetare agricole la dispoziţia 
comisiilor de retrocedare.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a susţinut propunerea legislativă şi 
a suspus votului eliberarea avizului favorabil, care a fost aprobat cu unanimitate de 
voturi. 
 
 Lucrările Comisiei au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea anexelor 
nr.2 şi 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 
profesionale pentru profesiile reglementate din România (PL-x 559/2009). Raport 
comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea anexei nr. 2 pct. A şi B şi a anexei nr. 3 pct. A şi B la Legea 
nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
ca Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va acorda drept de semnătură 
pentru profesiile reglementate în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei, 
geodeziei, fotogrammetriei şi teledetecţie.  
 Legea referitoare la profesia de geodez şi Ordinul Geodezilor  a fost declarată 
neconstituţională şi, în consecinţă, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară trebuie să preia atribuţiile ce reveneau Ordinului.  



 4

  Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a menţionat că ne aflăm într-un vid 
legislativ, deci trebuie aprobat acest proiect de lege. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea deciziei asupra acestui proiect 
de lege şi stabilirea unei Comisii de raportori, care să analizeze dacă mai sunt şi alte 
profesii reglementate din România în această situaţie.  
 Domnii deputaţi Vasile Berci şi Teodor Marius Spînu au susţinut propunerea 
domnului deputat Anghel Stanciu. 
  S-a hotărât amânarea dezbaterii şi formarea unei Comisii de raportori din care să 
facă parte domnii deputaţi: Anghel Stanciu, Victor Cristea şi Teodor Marius Spînu, 
precum şi domnul consilier Petru Andea.  
 
 S-a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 
nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ (PL-x 550/2009). 
Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic. 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei 
în unităţile de învăţământ, în sensul creării bazei legale pentru a permite Jandarmeriei să 
intervină în zona unităţilor de învăţământ, în caz de tulburare a ordinii publice, 
realizându-se astfel corelarea cu dispoziţiile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei Române. 
 În urma dezbaterii, Comisiile au propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
adoptarea proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 
 
 Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind 
instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din 
sectorul public (PLx. 571/2009). 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea articolului 8 din 
Legea nr. 457/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României” pentru 
formarea managerilor în sectorul public, cu modificările ulterioare, stabilind ca partener 
de implementare în derularea operaţiunilor aferente bursei speciale, Centrul Naţional 
pentru Burse de Studii în Străinătate, care este instituţie publică, cu personalitate juridică 
şi organ de specialitate în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus amânarea deciziei asupra acestui proiect 
de lege, stabilirea unei Comisii de raportori şi solicitarea de la Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a unei informări cu privire la modul în care s-a derulat programul 
Bursa specială "Guvernul României". 
  Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că acea informare ar 
trebui să cuprindă date referitoare la numărul de burse acordate; numărul bursierilor ce 
nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale, pe parcursul studiilor sau după încheierea 
acestora, precum şi numărul şi cuantumul penalizărilor calculate, respectiv recuperate de 
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la aceşti bursieri; numărul absolvenţilor care au beneficiat de programul Bursa specială 
„Guvernul României” şi au fost încadraţi în structurile administraţiei de stat din 
România, respectiv numărul absolvenţilor ce nu au putut fi încadraţi în structurile 
administraţiei de stat.  
 Doamna director Ioana Mihăilă a menţionat faptul că Ministerul Educaţiei nu a 
reuşit să recupereze banii de la cei care nu au respectat clauzele contractuale.  
 Domnul deputat Teodor Marius Spînu a arătat faptul că trebuie stabilite obligaţii 
şi pentru statul român, astfel încât acesta să ofere absolvenţilor un post în administraţie 
publică pe măsura calificări obţinute prin acest program.  
 Domnul vicepreşedinte Iosif Kötő a specificat faptul că prevederile ordonanţei 
sunt bine venite în contextul actual şi a subliniat necesitatea informării corecte a 
membrilor Comisiei asupra utilităţii programului.  
 Supuse la vot, propunerile de amânare a dezbaterii şi de solicitare a unei 
informării de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, au fost adoptate cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi. Din Comisia de raportori fac parte domnii deputaţi 
Sanda Maria Ardeleanu, Victor Cristea şi Teodor Marius Spînu.  
 
 A urmat proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare de tip desktop a unităţilor în care 
se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat (PL.x. 156/2009).  
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea cu două noi alineate 
a articolului 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu 
calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional 
de stat, în sensul stabilirii, pentru anii 2008 şi 2009, a unor măsuri pentru acordarea de 
calculatoare de tip desktop.   
 Domnul deputat Teodor Marius Spînu a precizat că acest proiect de lege trebuie 
respins, la fel ca şi cele de la punctul 7 şi 8 de pe ordinea de zi, deoarece nici unul dintre 
ele nu şi-a făcut efectele.  
 La dezbateri au mai luat cuvântul domnii deputaţi Anghel Stanciu, Doina Burcău, 
Anna-Lili Farkas, Marius-Sorin Göndör, Vasile Berci. 
 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 16 voturi pentru adoptare şi o abţinere, 
adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată de Senat. 
 
 În continuarea dezbaterilor s-a luat în discuţie proiect de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip 
desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat (Pl.x. 
559/2008).  
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare dotarea cu calculatoare tip 
desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat, în 
vederea formării de competenţe în utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, 
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calculatoarele urmând să fie date în folosinţă, la domiciliu, pe durata studiilor 
preuniversitare, elevilor claselor a IX-a.  
  În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată de Senat.  
 
 Urmează propunerea legislativă privind Programul Naţional "UN LAPTOP 
PENTRU FIECARE ELEV ŞI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN 
ROMÂNIA" (Plx 773/2006). 
 În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marţi, 27 martie 2007, în 
temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea 
propunerii legislative la Comisie în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 
 Domnul consilier Petru Andea a menţionat faptul că pentru această propunere 
legislativă s-a întocmit raportul nr. 29/341 din 4 decembrie 2006, prin care s-a propus 
adoptarea  propunerii legislative cu modificări şi raportul suplimentar nr. 29/431 din 21 
martie 2007,  prin care s-a propus respingerea. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea şi implementarea 
Programului Naţional „Un laptop pentru fiecare elev şi pentru fiecare cadru didactic din 
România”. Prin acest program, fiecare elev şi cadru didactic ar dispune de un laptop, 
precum şi de acces la internet, deci la informaţie, ceea ce reprezintă o mare miză pentru 
progresul reformei sistemului de învăţământ din ţara noastră.  
 În urma dezbaterii, în şedinţele din 11 şi 18 martie, 9 aprilie 2008, 23 şi 29 iunie, 
15 decembrie 2009, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, a propus Plenului 
respingerea propunerii legislative din următoarele motive: 
 - laptopul propus în iniţiativa legislativă este limitat în funcţionalităţi şi incert în 
ceea ce priveşte performanţa; 
 - conectivitatea la internet se poate realiza doar wireless, aria de acoperire a 
antenelor prin care se face conexiunea fiind astfel limitată; 
 - nu există o expertiză tehnică calificată, care să certifice performanţele indicate 
de producător; 
 - nu se asigură garanţie pentru acest produs şi nu există service pentru reparaţii în 
România, cu toate că durata de funcţionare a produsului ar trebui să fie de 3 ani; 
 -  laptopul este prevăzut a fi folosit de copii între 6 – 16 ani, dar este potrivit doar 
pentru vârstele mici, pentru liceeni existând un alt proiect guvernamental;  
 - costul real al laptopului depăşeşte substanţial costul prevăzut iniţial, de 100 
dolari, la care se adaugă costurile logistice – distribuţia, depozitarea, transportul; 
 - valoarea iniţială a programului este de aproximativ 700 milioane dolari, 
necesitând alocări succesive anuale pentru noile generaţii de şcolari. Ponderea financiară 
a programului devine împovărătoare pentru bugetul educaţiei.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării    
- Ioana Mihăilă – director  
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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, 16 decembrie şi joi, 17 decembrie 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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