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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 19, 20 şi 21 februarie 2013 

 
Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei a fost următoarea:   

Marţi, 19 februarie 2013 
I. RAPOARTE  

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 
privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce 
priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 
ianuarie-31 decembrie 2013. PLx 9/2013. Raport. Termen: 18 februarie 2013. Iniţiator: 
Guvern. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a diplomelor şi perioadelor de studii 
din învăţământul superior, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2012. PLx 23/2013. Raport 
comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 25 februarie 2013. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind 
dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă 
de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu 
sau acreditate. PL.x 620/2009. Raport suplimentar. Retrimis de la Plen. Iniţiator: 
Guvern. C.D. – Cameră decizională. Termen:  02 martie 2010. 

II. AVIZ 
4. Proiect de Lege privind suplimentele alimentare. PLx. 468/2012. Aviz. Termen: 

20 noiembrie 2012. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
III. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 

5. Comunicarea Comisiei Europene privind Analiza anuală a creşterii pentru 2013. 
COM (2012) 750. Termen: 21 februarie 2013. Document nelegislativ. Comisia este 
sesizată pentru examinare fond şi/sau subsidiaritate.  
 

Miercuri, 20 februarie şi joi, 21  februarie 2013  
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Angel Tîlvăr, preşedintele Comisiei. 
 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale, a solicitat 
membrilor Comisiei ca punctele 1 şi 3 din ordinea de zi să se amâne pentru definitivarea 
punctelor de vedere ale Guvernului. 
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 Această propunere a fost supusă votului şi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
De asemenea şi ordinea de zi, cu modificările propuse, a fost votată cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi. 
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a 
diplomelor şi perioadelor de studii din învăţământul superior, semnat la Bucureşti la 18 
octombrie 2012 (PLx 23/2013). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Franceze privind recunoaşterea academică a diplomelor şi 
perioadelor de studii din învăţământul superior, semnat la 18 octombrie 2012, la Bucureşti.  

Acordul reprezintă o înţelegere internaţională bilaterală, care prin obiectul de 
reglementare intră sub incidenţa Legii nr. 590/2003 privind tratatele, fiind supus spre 
ratificare Parlamentului prin lege. 
 În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost aprobat în forma prezentată cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: 
Angel Tîlvăr, Ion Eparu, Petru Andea, Dinu Giurescu, Radu Zlati, Victor Cristea, Traian 
Dobrinescu, Dragoş Zisopol, Florentin Gust, Sanda Maria Ardeleanu. 
 
 În continuare, a fost luat în dezbatere proiectul de Lege privind suplimentele 
alimentare (PLx. 468/2012). 
 Domnul deputat Florentin Gust a propus amânarea dezbaterii proiectul de lege, 
solicitând reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii să prezinte Comisiei date suplimentare. 
 Supusă votului, această propunere a fost respinsă, cu 10 voturi pentru amânare, 10 
voturi împotriva amânării şi 2 abţineri.  
 Domnul deputat Szabo Odon a propus un amendament la articolul 3, care a fost 
aprobat. 

Comisia, cu 10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 3 abţineri, a hotărât să emită aviz 
favorabil, asupra proiectului de lege menţionat, cu amendamentul admis din Anexă. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Angel Tîlvăr, Ştefan Alexandru 
Băişanu, Florentin Gust, Ion Eparu, Traian Dobrinescu, Florica Cherecheş, Radu Zlati, 
Anghel Stanciu, Ralua Turcan, Szabo Odon, Petru Andea. 
 
 A urmat Comunicarea Comisiei Europene privind Analiza anuală a creşterii pentru 
2013. COM (2012) 750. 

Referitor la conţinutul Propunerii, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
membrii Comisiei au subliniat următoarele:  

- analiza stabileşte priorităţile economice şi sociale menite să orienteze acţiunea 
Uniunii, precum şi ale statelor membre cu privire la modalităţile de stimulare a creşterii 
economice şi a ocupării forţei de muncă, în conformitate cu strategia Europa 2020. 

- criza financiară şi economică care persistă în UE a fost un catalizator pentru o 
schimbare de amploare şi a pus probleme în plan politic şi social. 

- priorităţile identificate (continuarea consolidării fiscale diferenţiate, favorabile 
creşterii economice; reluarea activităţii normale de creditare a economiei; promovarea 
creşterii şi a competitivităţii în prezent şi în viitor; abordarea aspectelor legate de şomaj şi 
de consecinţele sociale ale crizei; modernizarea administraţiei publice) în Analiza Anuală a 
Creşterii (AAC) pentru 2012 rămân valabile şi pentru anul 2013.  
 - recomandările Comisiei privind reducerea semnificativă a presiunii fiscale asupra 
veniturilor salariale în ţările în care aceasta este relativ ridicată, obţinerea de venituri 
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suplimentare, de preferinţă, prin lărgirea bazelor de impozitare, reducerea tendinţei 
impozitului pe profit către finanţarea prin îndatorare, reformarea impozitării bunurilor 
imobiliare şi a locuinţelor pentru a preveni reapariţia riscurilor financiare în sectorul 
imobiliar, sunt binevenite. 

- la nivel naţional, ar trebui aplicate condiţii-cadru precum: încurajarea inovării, a 
noilor tehnologii şi creşterea nivelurilor de investiţii publice şi private în cercetare şi 
dezvoltare, creşterea performanţei sistemelor de educaţie şi de formare şi a nivelului 
competenţelor generale, stabilirea unei legături mai strânse între mediul profesional şi 
educaţie; îmbunătăţirea mediului de afaceri, prin reducerea formalităţilor care trebuie 
îndeplinite pentru a demara o afacere. 

- printre măsurile care trebuie luate se numără: reducerea fenomenului părăsirii timpurii 
a şcolii şi facilitarea tranziţiei de la şcoală la muncă prin elaborarea unor stagii, a unor 
perioade de ucenicie şi a unor modele de învăţare de tip dual de calitate; dezvoltarea şi 
punerea în aplicare a unor sisteme de „garanţii pentru tineret”, care să permită fiecărui tânăr 
cu vârsta sub 25 de ani să primească, în termen de patru luni de la întreruperea educaţiei 
formale sau de la intrarea în şomaj, o ofertă de angajare, de continuare a studiilor, de 
ucenicie sau de stagiu; îmbunătăţirea accesului la sistemele de învăţare pe tot parcursul 
vieţii profesionale, prin consolidarea parteneriatelor între instituţiile publice şi private 
implicate în furnizarea, aplicarea şi actualizarea de competenţe specifice;  îmbunătăţirea 
legăturii între sistemele de educaţie şi cele de învăţare pe tot parcursul vieţii şi nevoile pieţei 
muncii. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Kiraly Andrei Gheorghe – secretar de stat 
- Cristina Icociu – secretar general adjunct 
- Adrian Iordache – şef serviciu 
De la Ministerul Finanţelor Publice 
- Mioara Măsariu – şef serviciu 
De la Ministerul Sănătăţii 
- Anişoara Dudu 
- Antonela Preoteasa  
De la Agenţia Naţională Anti-Doping 
- Remus Opriş 
- Inna Monica Acatrinei 
 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
- Tîlvăr Angel  - preşedinte  
- Băişanu Ştefan-Alexandru  - vicepreşedinte 
- Zisopol Dragoş Gabriel  - vicepreşedinte 
- Cristea Victor  - secretar 
- Turcan Raluca - secretar  
- Andea Petru   
- Anuşca Roxana-Florentina   
- Ardeleanu Sanda-Maria   
- Berci Vasile   
- Cherecheş Florica     
- Deaconu Mihai   
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- Dobrinescu Traian     
- Dumitru Ovidiu-Ioan   
- Enache Marian  
- Eparu Ion  
- Giurescu Dinu  
- Grecea Maria  
- Gust Băloşin Florentin    
- Kereskényi Gábor   
- Mihăilă Ioan  
- Oros Nechita-Adrian   
- Petrache Adrian-Alin   
- Rădulescu Romeo  
- Resmeriţă Cornel-Cristian     
- Stanciu Anghel     
- Szabó Ödön   
- Ştefănescu Elena Cătălina   
- Vasilică Radu Costin   
- Zlati Radu   

 
 

În zilele de miercuri, 20 februarie şi joi, 21 februarie 2013, lucrările Comisiei au 
avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda 
de lucru a Comisiei.   

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Angel TÎLVĂR 
 


