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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 23, 24 şi 25 februarie 2010 

 
 
 Şedinţele Comisiei din zilele de 23, 24 şi 25 februarie 2010 au avut următoarea 
ordine de zi:  

Marţi, 23  februarie 2010   
Ora 14.00  

 
RAPOARTE 

 
 1. Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea 
proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi". PL-x 
611/2009. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice. Termen: 4 februarie 2010. Iniţiatori: deputaţi: Mocanu 
Vasile, Fenechiu Relu; senator: Frâncu Emilian Valentin. C.D. – Cameră decizională. 
 2. Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea 
proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi". PL-x 
621/2009. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice. Termen: 4 februarie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – 
Cameră decizională. 
 3. 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. 

 
Miercuri, 24 februarie şi joi, 25  februarie 2010 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.  
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Marţi, 23  februarie 2010   

 
 Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de domnul prof. univ. dr.  Cristian 
Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei şi de domnul Josef Koto, vicepreşedinte al 
Comisiei.  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Dezbaterile au început cu punctele 1 şi 2 din ordinea de zi, proiectul de Lege 
privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi 
modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi" (PL-x 611/2009) şi proiectul de Lege 
privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi 
modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi" (PL-x 621/2009).  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a menţionat că dezbaterile generale 
la cele două proiecte lege au avut loc în şedinţa trecută. 
 Domnişoara expert Ioana Florina Mînzu prezintă cele două proiecte de lege, care 
au acelaşi obiect de reglementare şi anume transmiterea unor suprafeţe de teren pentru 
realizarea proiectului „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi” în 
scopul asigurării cerinţelor optime de transport pasageri şi marfă în contextul 
intensificării activităţilor economico-sociale din zona Moldovei. În conformitate cu 
prevederile art. 67 alin. (3) şi art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
în cazul în care mai multe iniţiative legislative au acelaşi obiect de reglementare se 
întocmeşte un singur raport. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat PL-
x 611/2009 şi a respins PL-x 621/2009 în şedinţa din 8 decembrie 2009. 
 Domnul Andrei Gheorghe Kiraly, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării Tineretului şi Sportului, a precizat că este o situaţie mai specială deoarece 
până la această oră ministerul nu a formulat un punct de vedere cu privire le aceste 
proiecte de lege, documentele aflându-se încă în analiză şi, în consecinţă, a solicitat 
amânarea dezbaterilor. 
 Domnul Marius Martinescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, a menţionat că poziţia ministerului este de a susţine cele două proiectele de 
lege.  
 Domnul Aurel Badiu, director în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale a susţinut promovarea proiectului de lege care are şi avizul favorabil al 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” (ASAS) şi al 
unităţii de cercetare, în măsura în care se însuşesc observaţiile Ministerului Finanţelor 
Publice referitoare la avizul ASAS pentru o suprafaţă de teren de 9  ha identificată în 
documentele ataşate notei de fundamentare. 
 Domnul deputat Ionuţ Stroe a propus adoptarea primului proiect de lege şi 
respingerea celui de al doilea, aşa cum a procedat şi Senatul. 
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 Domnul deputat Marius Spînu a precizat că punctul de vedere al Ministerului 
Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului nu trebuie aşteptat, deoarece unul din 
proiectele de lege a fost promovat de Guvern. În consecinţă, propune să se înceapă 
dezbaterile pe fond cu însuşirea poziţiilor ministerelor prezente şi a amendamentelor 
făcute de domnul deputat Anghel Stanciu, care sunt mai mult de formă decât la fond. 
 Domnul Dumitru Simionescu, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, a precizat că Academia este de acord cu transferul 
celor 143 de ha de teren cu condiţia ca Agenţia Domeniilor Statului să dea în schimb 
aceeaşi suprafaţă de teren, aşa cum s-a convenit cu Prefectura Iaşi. Legat de cele 9 ha, 
care sunt exact în centrul terenului unităţii, sunt de acord să treacă de la domeniul public 
al statului la municipiu, cu condiţia să aibă alt amplasament deoarece terenul respectiv 
este afectat de proprietate. 
 Domnul deputat Marius Spînu a subliniat faptul că ASAS nu pierde teren pentru 
că vor primi teren echivalent pe raza comunei Holboca în cadrul Staţiunii de cercetare, 
iar pentru cele 9 ha există hotărâri ale Consiliului Judeţean Iaşi care va plăti 
despăgubirile, totul fiind rezolvat în textul legii. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a arătat că se trece la dezbaterea pe 
articole, care au fost aprobate cu unanimitate de voturi, inclusiv amendamentele depuse 
de domnul deputat Anghel Stanciu.  
 În continuare, lucrările şedinţei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Josef 
Koto, care a supus la vot respingerea PL-x 621/2009 şi adoptarea PL-x 611/2009 cu 
amendamente. Această propunere a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 
 A urmat proiectul de Lege privind aprobarea Programului naţional pentru 
modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităţilor de învăţământ (PLx 501/2009). 
 Domnul vicepreşedinte Josef Koto a precizat că proiectul de lege a mai fost 
dezbătut în Comisie de patru ori, de fiecare dată fiind invitaţi iniţiatorii.  
 Domnul consilier Ioan Voica prezintă proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare 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. Acest proiect de Lege a fost adoptat de Senat. Soluţia pentru 
rezolvarea observaţiilor Consiliului Legislativ ar fi schimbarea titlului, prin înlocuirea 
sintagmei „aprobarea” cu „aprobarea derulării”, având în vedere că programul nu există 
la acest moment.  
 Domnul Andrei Gheorghe Kiraly, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării Tineretului şi Sportului, a menţionat că Guvernul nu susţine aprobarea, din 
următoarele considerente: nu sunt definite clar scopul, obiectivul general şi obiectivele 
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specifice programului; nu există precizări clare cu privire la durata desfăşurării 
programului, modalitatea concretă de acordare a finanţării, ordonatorul principal de 
credite şi titularul de dreptului de administraţie.  
 Domnul vicepreşedinte Koto Josef a propus amânarea pentru două săptămâni, 
timp în care iniţiatorii să aducă îmbunătăţiri textului iniţial. Cu unanimitate de voturi se 
aprobă amânarea dezbaterii.  
  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat.  
De la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
- Marius Martinescu – secretar de stat. 
De la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
- Badiu Aurel Florentin – director 
- Roman Elena – consilier juridic. 
De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
- Simionescu  Dumitru  - vicepreşedinte. 
De la Agenţia Domeniilor Statului 
- Dinicuţu Florina – director.  
 

 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 - Cristian-Sorin Dumitrescu    
 - Iosif Kötő    
 - Doina Burcău   
 - Sanda-Maria Ardeleanu  
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf  
 - Doiniţa-Mariana Chircu – înlocuită de Blaga Iosif Veniamin 
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică 
 - 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 
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 - Teodor Marius Spînu 
 - Maria Stavrositu 
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dan-Radu Zătreanu 
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi:  Cătălin Croitoru, Mihai 
Radan, Anna-Lili Farkas şi Anghel Stanciu.  
 
 
 
 
 În zilele de miercuri, 24 februarie şi joi, 25 februarie 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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