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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 02, 03 şi 04 aprilie 2013 

 
 

 Şedinţei Comisiei din zilele de 02, 03 şi 04 aprilie 2013 au avut următoarea ordine de 
zi: 

Marţi, 02 aprilie 2013 
AVIZ 

1.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind 
ucenicia la locul de muncă. PLx. 94/2013. Aviz. Termen: 02 aprilie 2013. Iniţiator: 
Guvern. C.D. – Cameră decizională.  

RAPOARTE  
2. Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. PLx. 75/2011/2013. 
Procedură de urgenţă. Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
Termen raport: 15 martie 2013. Termen raport înlocuitor: 27 martie 2013. Iniţiator: 
Guvern. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001, Legea 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române. Pl.x. 569/2008. Raport. Termen: 
30 octombrie 2008. C.D. – Cameră decizională. 

III. COMUNICĂRI UNIUNEA EUROPEANĂ 
4. Comunicarea Comisiei Europene – Către investiţii sociale pentru promovarea 

creşterii şi coeziunii – inclusiv implementarea Fondului social european pentru perioada 
2014-2020. COM (2013) 83. Termen: 16 mai 2013. Document nelegislativ. Comisia este 
sesizată pentru examinare fondului Comunicării. 

Miercuri, 03 aprilie şi Joi, 04 aprilie 2013 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Marţi, 02 aprilie 2013 

 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Dragoş Gabriel Zisopol, 
vicepreşedintele Comisiei.  
 În deschiderea şedinţei, domnul deputat Anghel Stanciu a transmis rugămintea 
conducerii Academiei Române de amânare cu o săptămână a punctul 3 din ordinea de zi -  
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001, Legea privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei Române (Pl.x. 569/2008).   
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 Propunerea a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
 Ordinea de zi, modificată, a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
 
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (PLx. 94/2013). 
 În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu un amendament 
făcut de membrii comisiei, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Dragoş Zisopol, Ion Eparu, Ovidiu 
Dumitru, Petru Andea, Radu Zlati. 
 
 A urmat Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (PLx. 
75/2011/2013). Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
 Doamna Georgeta Bratu, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a subliniat că în urma discuţiilor cu Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Autoritatea Naţională pentru Calificări s-a ajuns la soluţia aprobării textului 
trimis iniţial pentru promulgare, la care se adaugă patru amendamente noi. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu, care a participat la dezbaterile celor două ministere  
ca reprezentant al Comisiei, a confirmat cele prezentate de doamna secretar de stat Georgeta 
Bratu. A precizat că ulterior se va face o revizuire totală a acestei legi. 
 Domnul deputat Petru Andea, care a participat la dezbaterile celor două ministere  ca 
reprezentant al Comisiei, a menţionat că proiectul de lege se poate aproba cu modificările 
aduse de Ministerul Muncii, urmând ca pe viitor să se facă o lege nouă. 
 În continuare proiectul de lege a fost dezbătut pe articole, care împreună cu 
amendamentele depuse, au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
 

Lucrările au continuat cu Comunicarea Comisiei Europene – Către investiţii sociale 
pentru promovarea creşterii şi coeziunii – inclusiv implementarea Fondului social european 
pentru perioada 2014-2020. COM (2013) 83. 

Referitor la conţinutul Propunerii, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
- Comisia invită Statele Membre să acorde prioritate investiţiilor sociale şi să-şi 

modernizeze sistemele de protecţie socială, prin strategii mai performante de incluziune 
activă şi o utilizare mai eficientă a resurselor; 

- Comisia va monitoriza îndeaproape, în cadrul semestrului european, performanţele 
sistemelor de protecţie socială ale statelor membre individuale şi va formula, acolo unde 
este cazul, recomandări specifice fiecărei ţări; 

- documentul pune accent pe întărirea legăturii între guvernanţă economică, 
supravegherea fiscală şi mai bună supraveghere a politicilor în domeniile sociale, ceea ce 
contribuie, în timp, la gestionarea crizelor, absorbţia şocurilor şi un nivel adecvat al 
investiţiilor sociale în întreaga Europă; 

România apreciază recomandările Comisiei referitoare la simplificarea sistemelor de 
beneficii, administrarea lor atât pentru utilizatori cât şi pentru furnizori, reducerea poverii 
administrative cât şi reducerea fraudei. Toate acestea ar putea fi soluţionate, de exemplu, 
prin introducerea unui ghişeu unic şi evitarea multiplei finanţări pentru acelaşi risc.  

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării, apreciind 
importanţa acesteia şi considerând că documentul are rolul de a contribui la atingerea 
ţintelor stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020.  
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 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale 
 - Tudor Prisecaru – secretar de stat ANC 

- Gabriel Ispas – secretar general adjunct. 
 De la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  

- Gerogeta Bratu – secretar de stat 
- Tania Grigore – director  
- Cecilia Sebe – şef serviciu. 
 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
- 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   
- Dobrinescu Traian     
- Dumitru Ovidiu-Ioan   
- Eparu Ion  
- Enache Marian 
- Grecea Maria 
- Gust Băloşin Florentin    
- Kereskényi Gábor   
- Oros Nechita-Adrian   
- Mihăilă Ioan  
- Petrache Adrian-Alin   
- Rădulescu Romeo  
- Resmeriţă Cornel-Cristian     
- Stanciu Anghel     
- Szabó Ödön   
- Ştefănescu Elena Cătălina   
- Vasilică Radu Costin   
- Zlati Radu   
 
La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputaţi Tîlvăr Angel  - preşedinte  şi  

Giurescu Dinu. 
 
În zilele de miercuri, 03 aprilie şi joi, 04 aprilie 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 


