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PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 01, 02, 03 şi 04 octombrie 2012 

 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Agenţia Naţională pentru Sport şi Tineret 

- Lelia Preoteasa – consilier. 
 

 Ordinea de zi a şedinţei comune a fost următoarea: 
Luni, 01 octombrie 2012  

Şedinţă comună cu Comisia  juridică, de disciplină şi imunităţi 
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 aprilie 

2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti. 
Plx 868/2007. Raport comun  cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 14 
februarie 2008. Iniţiatori: Andronescu Ecaterina, Apostolache Mihai Cristian, Buhăianu 
Obuf Cătălin Ovidiu, Iordache Florin, Moldovan Emil Radu, Ponta Victor-Viorel, Stanciu 
Anghel, Tudose Mihai, Vasilescu Lia Olguţa, Buda Daniel, Tabără Valeriu, Călian Petru, 
Diaconescu Cristian. C.D. – Cameră decizională. Comisia pentru învăţământ a elaborat 
un preraport care a fost transmis Comisiei juridice în data de 29 septembrie 2008. 
 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2010 
privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului. PL.x. 607/2010. Procedură de 
urgenţă. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 22 
noiembrie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2011 
pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative. PLx. 31/2012. Procedură de urgenţă. 
Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 27 martie 2012. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

 
Marţi, 02 octombrie 2012, miercuri, 03 octombrie 2012 şi joi, 04 octombrie 2012 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat prof. univ. dr. Cristian 
Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
 Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
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 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti. Plx 868/2007.  
 În urma dezbaterilor, comisiile reunite au hotărât, cu majoritatea voturilor celor 
prezenţi (1 abţinere), amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative până la clarificarea 
unor aspecte reglementare prin textul iniţiativei. 
 

A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului şi sportului. PL.x. 607/2010. 
 În urma dezbaterilor, comisiile reunite, cu hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 
proiectului de lege, cu solicitarea ca preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Tineret şi Sport să 
fie prezent la şedinţa viitoare cu un punct de vedere. 
 
 Lucrările au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative. PLx. 31/2012. 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare abrogarea şi modificarea unor acte normative, în scopul evitării blocării 
funcţionării unităţilor şi instituţiilor  din sistemul naţional de cercetare - dezvoltare. 
 In continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole. În urma dezbaterilor, cu unanimitate 
de voturi, comisiile reunite au adoptat proiectul de lege. 
 

În zilele de  marţi, 02 octombrie, miercuri, 03, octombrie şi joi, 04 octombrie  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  
 
 


