
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 4 octombrie 2010 
Nr. 29/236  

 
SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 28, 29 şi 30 septembrie 2010  
 

 
 Şedinţele Comisiei din zilele de 28, 29 şi 30 septembrie 2010 au avut 
următoarea ordine de zi: 

Marţi, 28 septembrie 2010 
Ora 10.00 
I. AVIZ 

 1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.35/1990 
privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României. Pl.x. 
403/2010. Aviz. Termen: 27 septembrie 2010. Iniţiatori: senatorii PD-L: Banias 
Mircea Marius, Dobra Nicolae, Mocanu Toader, Nistor Vasile, PNL: Meleşcanu 
Teodor Viorel, Oprea Mario-Ovidiu. C.D. – prima Cameră sesizată. 

II. RAPOARTE 
 1. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 2, aliniatul 2 al Legii 
213 din 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Pl.x. 
154/2010. Raport. Termen: 29 aprilie 2010. Iniţiator: deputat Bogdan Cantaragiu. 
C.D. – Cameră decizională. 
 2. Proiect de Lege pentru acordarea recompenselor financiare elevilor 
premianţi la olimpiadele şcolare internaţionale. PL.x. 418/2010. Raport. Termen: 
22 septembrie 2010. Iniţiatori: deputaţi: Kötő Iosif, Burcău Doina, Ardeleanu 
Sanda-Maria, Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu, Chircu Doiniţa-Mariana, Göndör 
Marius-Sorin, Hogea Gheorghe, Surpăţeanu Mihai, Zătreanu Dan-Radu, Florea 
Damian, Stanciu Anghel, Vasilică Radu Costin, Berci Vasile, Buda Viorel-Vasile, 
Săftoiu Ana Adriana, Ganţ Ovidiu Victor, Zisopol Dragoş Gabriel. C.D. – Cameră 
decizională. 
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 3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind 
stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. PL.x. 316/2010. Raport 
comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 3 iunie 2010. 
Iniţiatori: senatorii: PD-L: Berca Gabriel, PNL: Boitan Minerva, Diaconu Mircea, 
Nicoară Marius Petre, Robu Nicolae. C.D. – Cameră decizională. 
  

Miercuri, 29 septembrie şi joi, 30  septembrie 2010 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Marţi, 28 septembrie 2010 
 
 Lucrările şedinţei 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 propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia 
militară a României (Pl.x. 403/2010). 

Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.35/1990 privind Statutul 
personalului aeronautic din aviaţia militară a României, în scopul armonizării 
legislaţiei specifice şi implementării acesteia, în conformitate cu standardele 
acceptate prin aderarea României la NATO şi la Uniunea Europeană.  

Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a menţionat că Ministerul Educaţiei este 
de acord cu avizarea favorabilă a propunerii legislative.  

În urma dezbaterilor, domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului 
propunerea legislativă. Cu unanimitate de voturi s-a hotărât eliberarea avizului 
favorabil.  

A urmat propunerea legislativă pentru modificarea articolului 2, aliniatul 2 al 
Legii 213 din 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România 
(Pl.x. 154/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 213/2004 privind 
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea organizarea şi 
funcţionara Colegiului Psihologilor din România, în sensul ca exercitarea profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică să se poată realiza şi de către persoanele care au 
absolvit o instituţie de învăţământ superior de specialitate, cu diplomă de licenţă în 
psihopedagogice specială, nu numai  de către cele cu diplomă de licenţă în psihologie 
sau asimilată.  
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Domnul secretar de stat Andrei Kiraly a precizat că Ministerul Educaţiei nu 
susţine propunerea legislativă pentru că profesia de psihopedagog nu este 
reglementată şi este necesară o reglementare specifică în acest sens.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a arătat ă există o problemă, 
deoarece Ministerul Educaţiei nu susţine adoptarea iniţiativei legislative, dar 
Guvernul, prin Punctul de vedere înaintat Parlamentului susţine adoptarea, sub 
rezerva însuşirii unor observaţii şi propuneri.  
 Domnul deputat Marius Spînu a menţionat că propunerea legislativă a fost 
respinsă de Senat, avizul Comisiei de sănătate este negativ şi a propus respingerea 
acesteia.  
 În urma dezbaterilor, la care au luat cuvântul următorii deputaţi: Marius 
Gondor, Victor Cristea, Doiniţa Chircu, Răzvan Mustea, Mihai Surpăţeanu, Viorel 
Buda, s-a hotărât amânarea luării unei decizii şi invitarea reprezentanţilor Colegiului 
Psihologilor din România, iniţiatorul, iar Ministerul Educaţiei să prezinte un punct de 
vedere fundamentat şi documentat. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat amânarea 
dezbaterilor peste două săptămâni.  
 Lucrările Comisiei au continuat cu proiectul de Lege pentru acordarea 
recompenselor financiare elevilor premianţi la olimpiadele şcolare internaţionale 
(PL.x. 418/2010).  

Domnul deputat Ovidiu Ganţ, iniţiator, a subliniat faptul că oportunitatea 
demersului este foarte clară, impactul bugetar este unul mic, iar Guvernul este cel 
care va hotărî la momentul aplicării legii. Pentru a nu se crea haos şi pentru că nu 
erau bani prevăzuţi pentru acest proiect în bugetul din acest an, iniţiatorii au propus 
ca legea să intre în vigoare la 1 ianuarie 2011.  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de Lege care are ca obiect 
de reglementare instituirea acordării recompenselor financiare elevilor care la 
olimpiadele şcolare internaţionale se situează pe unul dintre primele trei locuri, 
indiferent de disciplina de învăţământ la care acestea au fost organizate. Recompensa 
financiară urmând să se acorde pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna 
imediat următoare realizării performanţei şcolare. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu s-a declarat pentru încurajarea 
excelenţei şi susţine aprobarea proiectul de lege.  
 Doamna deputat Doiniţa Chircu, îniţiator, a susţinut încurajarea performanţei 
în educaţie şi a considerat că este jenant că nu există buget pentru excelenţă. 
Guvernul nu susţine din motive bugetare, dar poate fi prevăzut în bugetul educaţiei 
pentru anul 2011. 
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a arătat că Grupul parlamentar al Partidului 
Naţional Liberal susţine aprobarea proiectului de lege.  
 Domnul vicepreşedinte Koto Josif, în numele Grupului parlamentar al Uniunii 
Democrate Maghiare din România, a susţinut aprobarea proiectului de lege.  



 4

 Domnul deputat Marius Spînu a precizat că ideea în sine este bună, dar din 
punct de vedere tehnic nu s-a făcut o analiză. De aceea, propune să se facă o anexă în 
care să fie cuprinse toate concursurile, a propus amendarea proiectului de lege.  
 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
adoptarea proiectului de Lege, cu amendamente. 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind 
stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor (PL.x. 316/2010) a fost 
amânat.        

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
  De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
  - Andrei Kiraly Gheorghe – secretar de stat 
 De la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale    
 - Dobre Veronica – director  

Iniţiatori 
 - Ovidiu Ganţ – deputat. 

 
     La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
   - Cristian-Sorin Dumitrescu 
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő    
 - Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu 
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf   
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică  
 - Anna-Lili Farkas 
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  
 - Şerban Răzvan Mustea  
 - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman 
 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Teodor Marius Spînu  
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 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dan-Radu Zătreanu  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
     La şedinţa Comisiei a absentat doamna deputat Doina Burcău. 

 
 

 În zilele de miercuri, 29 septembrie şi joi, 30 septembrie 2010,  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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