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 Şedinţele Comisiei din zilele de 03 şi 05 noiembrie 2009 au avut următoarea 
ordine de zi: 
 
 

Marţi, 03 noiembrie 2009  
RAPORT 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Programului naţional pentru modernizarea 
terenurilor de sport din cadrul unităţilor de învăţământ. PLx 501/2009. Raport. 
Termen: 2 noiembrie 2009. Iniţiatori: deputaţi: Voicu Mihai Alexandru, senatori: 
Ghişe Ioan, Nicoară Marius Petre, Oprea Mario-Ovidiu, Ţopescu Cristian George. 
C.D. – Cameră decizională. 
 2. Proiect de Lege pentru privind transmiterea unor terenuri din domeniul public 
al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul 
public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului 
Suceava, judeţul Suceava. PL-x 524/2009. Raport comun cu Comisia pentru 
agricultură. Termen: 18 noiembrie 2009. Iniţiatori: senator Onofrei Orest. C.D. – 
Cameră decizională. 
 
 

Joi, 05 noiembrie 2009 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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Marţi, 03 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 punctul doi de pe ordinea de zi, proiectul de Lege 
pentru privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - 
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului 
Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava 
(PL-x 524/2009).   

Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege, care are ca obiect de 
reglementare trecerea unor terenuri, în suprafaţă totală de 15,056 ha, din domeniul 
public al statului şi din administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, în domeniul 
public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului local al municipiului 
Suceava, prin derogare de la prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009, cu 
modificările ulterioare, pentru realizarea obiectivelor de interes public cimitir, complex 
sportiv şi drum de acces. La Senat au fost în dezbatere două acte normative cu acelaşi 
obiect de reglementare, unul iniţiat de domnul senator Orest Onofrei şi unul iniţiat de 
Guvern, la solicitarea Consiliului Judeţean Suceava, Instituţiei Prefectului Suceava şi a 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. Deoarece iniţiativa domnului senator Orest 
Onofrei a fost depusă prima, a fost luată în dezbatere prima şi a fost adoptată. În 
consecinţă, proiectul Guvernului a fost respins. 
 În această situaţie, se desprind două posibilităţi de abordare, fie se dezbate acest 
proiect de lege iniţiat de domnul senator Orest Onofrei independent, fie se conexează şi 
se dezbate împreună cu proiectul de lege iniţiat de Guvern, care urmează să vină de la 
Senat.  
 Doamna Irina Alexe, secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, a precizat că Guvernul a iniţiat un proiect de lege cu acelaşi obiect de 
reglementare şi a propus amânarea dezbaterilor pentru ca cele două proiecte de lege să 
fie discutate împreună. Guvernul susţine proiectul de lege, dar nu este de acord ca după 
transferarea terenurilor, acestora să li se schimbe destinaţia. În acest sens, s-a precizat 
faptul că cele două acte normative diferă în ceea ce privesc prevederile art. 1 alin. (2).  
 Doamna Oana Adriana Badea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, a arătat că, pentru această iniţiativă legislativă, punctul de vedere 
al Guvernului este negativ şi îl susţine deoarece nu cunoaşte alt punct de vedere.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a făcut o retrospectivă a terenurilor deţinute şi 
retrocedate de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”. 
Totodată, a specificat că aceste terenuri se găsesc în apropierea municipiilor. Propune 
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amânarea dezbaterilor şi solicitarea  unei adrese din partea Consiliului Local Suceava în 
care să se prezinte ce s-a întâmplat cu terenurile luate anterior. 
 Domnul deputat Victor Cristea a fost de părere să se analizeze în profunzime 
aceste transferuri ale terenurilor. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a propus amânarea dezbaterii până în 
momentul sosirii proiectului de le iniţiat de Guvern de la Senat. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului amânarea 
dezbaterii, care s-a aprobat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
 Domnul deputat Marius Spînu a solicitat ca Academia de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” să prezinte un punct de vedere referitor la situaţia 
terenurilor în cauză şi să participe la dezbateri.  
 S-au continuat dezbaterile cu proiectul de Lege privind aprobarea Programului 
naţional pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităţilor de învăţământ 
(PLx 501/2009).  
 Domnul senator Cristian Ţopescu, în calitate de iniţiator al proiectului de lege, a 
arătat că prin aprobarea acestuia se urmăreşte ca fiecare unitate de învăţământ să aibă un 
teren de sport şi un bazin de înot. Acest proiect se poate realiza cu fonduri în proporţie 
de 75% de la bugetul de stat şi 25% din fondurile autorităţilor administraţiei publice 
locale. Scopul final al proiectului este „mişcare pentru sănătate”. 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege, care are ca înfiinţarea 
Programului naţional pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităţilor de 
învăţământ, concretizat în dezvoltarea bazei materiale sportive, care să asigure selecţia 
elevilor sportivi şi creşterea performanţei acestora. Conform Programului, finanţarea se 
asigură 75% din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat pe anul 2010 prin bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi prin bugetul Ministerului Tineretului şi 
Sportului, iar 25% din fonduri publice şi private ale autorităţilor publice locale.  
 În varianţa propusă de către iniţiatori, se prevedea „înfiinţarea” acestui program, 
dar la Senat s-a modificat şi s-a transformat în „aprobarea” Programului. Problema este 
că un astfel de Program naţional nu există. 
 Doamna secretar de stat Oana Badea a precizat că iniţial Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a avut un punct de vedere negativ, dar în urma modificării 
survenite la Senat, fiind vorba de o modernizare care se va desfăşura până în anul 2015, 
ministerul susţine proiectul de lege.  
 Doamna secretar de stat Doina Melinte de la Ministerul Tineretului şi Sportului, a 
fost de părere că sălile de sport existente trebuie modernizate, în consecinţă susţine 
înfiinţarea acestui Program naţional. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu susţine proiectul de lege şi propune fie amânarea 
dezbaterii şi amendarea proiectului de lege, fie votarea lui cu înlocuirea sintagmei 
„aprobarea Programului naţional” cu „iniţierea Programului naţional”. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a solicitat ca iniţiatorul să-şi 
prezinte opinia asupra celor două propuneri făcute de domnul deputat Anghel Stanciu. 
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 Domnul senator Cristian Ţopescu a precizat că optează pentru amendarea 
proiectului de lege, pentru ca acesta să aibă mai multe şanse de reuşită. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu propune înfiinţarea unei subcomisii 
de lucru. Din subcomisie fac parte următorii deputaţi:  Răzvan Mustea, Victor Cristea, 
Anna Lili Farkaş. Din partea staff-ului tehnic al Comisiei, la realizarea preraportului va 
participa domnul consilier Ioan Voica. Termenul stabilit pentru realizarea preraportului 
este de 2 săptămâni.  
 
 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării    
- Oana Adriana Badea – secretar de stat 
De la Ministerul Agriculturii, Silviculturii şi Dezvoltării Rurale 
- Emilia Pavel – Vicepreşedinte Administraţia Domeniilor Statului 
- Popescu Irinel – consilier 
De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
- Doina Melinte – secretar de stat 
De la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
- Irina Alexe – secretar de stat  
Iniţiatori 
- Cristian Ţopescu – senator  

 
 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 
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 - 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 ziua de joi, 5 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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