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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 01, 02 şi 03 iunie 2010  
 

 
 Şedinţele Comisiei din zilele de 01, 02 şi 03 iunie 2010 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 01 iunie 2010  
Ora 14.00 

 
RAPOARTE  

 1. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 3 anexă la Convenţia 
universală a drepturilor de autor referitor la data efectivă a instrumentelor de 
ratificare, acceptare sau participare la Convenţie, adoptat la Geneva, Elveţia, în 6 
septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO. Pl-x 209/2010. Raport 
comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.  Termen: 3 
iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, 
Giurgiu Mircia, deputaţi PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, 
Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi PNL: Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-
Marius, Uioreanu Horea-Dorin, deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi 
Minoritati: Amet Aledin; senatori PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: 
Diaconu Mircea. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
 2. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la Convenţia 
universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenţiei şi în cazul 
lucrărilor persoanelor apatride şi a refugiaţilor, adoptat la Geneva, Elveţia, în 6 
septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO. Pl-x 210/2010. Raport 
comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.  Termen: 3 
iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, 
Giurgiu Mircia, deputaţi PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, 
Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi PNL: Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-
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Marius, Uioreanu Horea-Dorin, deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi 
Minoritati: Amet Aledin; senatori PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: 
Diaconu Mircea. C.D. – Prima Cameră sesizată.  
 3. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 2 anexă la Convenţia 
universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenţiei referitor la 
lucrările anumitor organizaţii internaţionale, adoptat la Geneva, Elveţia, în 6 
septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO. Pl-x 211/2010. Raport 
comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.  Termen: 3 
iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, 
Giurgiu Mircia, deputaţi PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, 
Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi PNL: Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-
Marius, Uioreanu Horea-Dorin, deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi 
Minoritati: Amet Aledin; senatori PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: 
Diaconu Mircea. C.D. – Prima Cameră sesizată.  
 4. Propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei universale a drepturilor 
de autor, cu declaraţie supliment legată de articolul XVII şi rezoluţie referitoare la 
articolul XI, adoptată la Geneva, Elveţia, în 6 septembrie 1952, de către Statele 
Membre ale UNESCO. Pl-x 212/2010. Raport comun cu Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă. Termen: 3 iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi 
PD-L: Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, Giurgiu Mircia, deputaţi 
PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi 
PNL: Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-Marius, Uioreanu Horea-Dorin, 
deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi Minoritati: Amet Aledin; senatori 
PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: Diaconu Mircea. C.D. – Prima 
Cameră sesizată.  
 5. Propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei universale privind 
drepturile de autor, cu Declaraţie supliment referitoare la articolul XVII şi 
Rezoluţie cu privire la articolul XI, revizuită la Paris, Franţa, 24 iulie 1971, de către 
Statele Membre ale UNESCO. Pl-x 213/2010. Raport comun cu Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă. Termen: 3 iunie 2010. Iniţiatori: 
deputaţi PD-L: Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, Giurgiu Mircia, deputaţi 
PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi 
PNL: Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-Marius, Uioreanu Horea-Dorin, 
deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi Minoritati: Amet Aledin; senatori 
PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: Diaconu Mircea. C.D. – Prima 
Cameră sesizată.  
 6. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la Convenţia 
Universală a Drepturilor de Autor revizuită la Paris la data de 24 iulie 1971 
referitor la aplicarea Convenţiei în cazul lucrărilor persoanelor apatride şi a 
refugiaţilor, adoptat la Paris, Franţa, în 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale 
UNESCO. Pl-x 215/2010. Raport comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă. Termen: 3 iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: 
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Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, Giurgiu Mircia, deputaţi PSD+PC: 
Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi PNL: 
Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-Marius, Uioreanu Horea-Dorin, 
deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi Minoritati: Amet Aledin; senatori 
PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: Diaconu Mircea. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 
 7. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 2 anexă la Convenţia 
universală a drepturilor de autor revizuită la Paris la data de 24 iulie 1971 referitor 
la aplicarea Convenţiei în cazul anumitor organizaţii internaţionale, adoptat la 
Paris, Franţa, în 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale UNESCO. Pl-x 
216/2010. Raport comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă. Termen: 3 iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Axenie Carmen, 
Bărbulescu Daniel-Ionuţ, Giurgiu Mircia, deputaţi PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, 
Socaciu Victor, Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi PNL: Adomniţei Cristian Mihai, 
Popa Octavian-Marius, Uioreanu Horea-Dorin, deputaţi UDMR: Farkas Anna-
Lili, deputaţi Minoritati: Amet Aledin; senatori PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, 
senatori PNL: Diaconu Mircea. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
 8. Propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei pentru Educaţie 
Tehnică şi Vocaţională, adoptată la Paris, Franţa, 16 noiembrie 1989, de către 
Statele Membre ale UNESCO. Pl-x 218/2010. Raport comun cu Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă. Termen: 3 iunie 2010. Iniţiatori: 
deputaţi PD-L: Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, Giurgiu Mircia, deputaţi 
PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi 
PNL: Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-Marius, Uioreanu Horea-Dorin, 
deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi Minoritati: Amet Aledin; senatori 
PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: Diaconu Mircea. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 
 9. Propunere legislativă pentru acceptarea Acordului pentru facilitarea 
circulaţiei internaţionale a materialelor vizuale şi auditive cu caracter educaţional, 
ştiinţific şi cultural, cu protocol de semnătură şi formă model de certificat puse la 
dispoziţie în articolul IV a sus menţionatului acord, adoptat la Beirut, Liban, în 10 
octombrie 1948, de către Statele Membre ale UNESCO. Pl-x 219/2010. Raport 
comun cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. Termen: 3 
iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, 
Giurgiu Mircia, deputaţi PSD+PC: Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, 
Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi PNL: Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-
Marius, Uioreanu Horea-Dorin, deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi 
Minoritati: Amet Aledin; senatori PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: 
Diaconu Mircea. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
 10. Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului instituind o Comisie 
de conciliere şi de bune oficii, responsabilă cu căutarea rezolvării oricăror dispute 
care pot apărea între statele părţi la Convenţia asupra discriminării în educaţie, 
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adoptat la Paris, Franţa, 10 decembrie 1962, de către Statele Membre ale UNESCO. 
Pl-x 214/2010. Raport. Termen: 3 iunie 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: 
Axenie Carmen, Bărbulescu Daniel-Ionuţ, Giurgiu Mircia, deputaţi PSD+PC: 
Luca Ciprian-Florin, Socaciu Victor, Voicu Mădălin-Ştefan, deputaţi PNL: 
Adomniţei Cristian Mihai, Popa Octavian-Marius, Uioreanu Horea-Dorin, 
deputaţi UDMR: Farkas Anna-Lili, deputaţi Minoritati: Amet Aledin; senatori 
PSD+PC: Prunea Nicolae Dănuţ, senatori PNL: Diaconu Mircea. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 
 11. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al articolului 67 din 
Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică. Pl.x. 162/2010. Raport. Termen: 29 aprilie 2009. Iniţiatori: 
deputaţii: Chirilă Constantin, Fuia Stelian, Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia, Olar 
Corneliu, Stroian Toader, Tabără Valeriu, Dumitru Ion, Ghiveciu Marian, Mocanu 
Vasile, Munteanu Ioan, Stan Ioan, Tărâţă Culiţă. C.D. – Cameră decizională. 
 12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de 
fructe în şcoli. PL.x. 330/2010. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Procedură de urgenţă. 
Termen: 3 iunie 2010. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 13. Proiect de Lege privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli. PL.x. 227/2010. Raport comun cu 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
Termen: 27 mai 2010. Iniţiatori: deputaţi PD-L: Chirilă Constantin, Fuia Stelian, 
Gheorghe Tinel, Giurgiu Mircia,  Stoian  
Toader, Tabără Valeriu; PSD+PC: Antochi Gheorghe, Dumitru Ion, 
Ghiveciu Marian, Munteanu Ioan, Steriu Valeriu-Andrei, Surdu-Soreanu Raul-
Victor, Tărâţă Culiţă; PNL: Banu Mihai. C.D. – Cameră decizională. 
 14. 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. 
 

Miercuri, 02 iunie şi joi, 03 iunie 2010 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Marţi, 01 iunie 2010  
 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele Comisiei.  
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Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a 
menţionat referitor la proiectele de lege de la punctele 1 – 10 din ordinea de zi, că 
nu pot fi ratificate Convenţii internaţionale decât dacă îndeplinesc procedurile 
legale, iar la aceste propuneri legislative nu sunt îndeplinite condiţiile legale. De 
asemenea, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a informat membrii 
comisiei că s-a primit o solicitare de amânare a discutării propunerilor legislative 
de la pct. 1- 10, având în vedere că există o cerere către Biroul Permanent al 
Camerei Deputaţilor prin care iniţiatorii îşi retrag semnătura de pe aceste iniţiative 
legislative.  

Domnul deputat Marius Spînu a considerat că propunerile legislative ar 
trebui să se dezbată. 

Doamna deputat Anna-Lili Farkas, în calitate de iniţiator, a precizat că a 
semnat, împreună cu ceilalţi iniţiatori pentru retragerea propunerilor legislative 
pentru că s-a considerat că nu sunt îndeplinite condiţiile legale.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
amânare a celor 10 propuneri legislative. Această propunere a fost aprobată cu 
unanimitate de voturi.  
 În continuare a fost luată în dezbatere propunerea legislativă pentru 
modificarea alin.(2) al articolului 67 din Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (Pl.x. 162/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea alin. (2) al art. 67 din Ordonanţa Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. Actul normativ extinde exceptarea de la posibilitatea de a contracta cu 
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activităţi desfăşurate pe programe-
nucleu de cercetare-dezvoltare şi la unităţile prevăzute la art. 7 lit. a) - d), indiferent 
dacă sunt finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat.  

Domnul Adrian Curaj, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cercetare 
Ştiinţifică a precizat că nu susţine propunerea legislativă. 

Domnul Andrei Gheorghe Kiraly, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a precizat că Guvernul nu susţine 
adoptarea propunerii legislative. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
respingere. Cu unanimitate de voturi propunerea legislativă a fost respinsă, 
deoarece modificarea propusă la alineatul (2), prin care se prevede exceptarea în 
bloc a unităţilor de cercetare-dezvoltare acreditate prevăzute la art. 7 lit. a)  - d) de 
la posibilitatea de a contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare 
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activităţi desfăşurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare, anulează în fapt 
prevederile alineatului (1) ale aceluiaşi articol. 
  Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe în şcoli (PL.x. 330/2010) şi proiectul de Lege 
privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete 
în şcoli (PL.x. 227/2010). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat cele două proiecte de lege au 
acelaşi obiect de reglementare, şi anume implementarea programului de încurajare 
a consumului de fructe în şcoli. Se preconizează ca în anul şcolar 2009 – 2010, 
elevilor din clasele I-VIII care frecventează învăţământul autorizat/acreditat să li se 
ofere gratuit mere, pe o perioadă de maxim 100 de zile de şcolarizare, în limita 
valorii zilnice de 0,3 lei/elev. Guvernul trebuie să stabilească produsele care se 
distribuie, perioada şi frecvenţa distribuţiei. 
 Domnul secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly a arătat că cele două 
proiecte de lege au fost aprobate de Senat şi că Guvernul a susţinut aprobarea lor. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a subliniat că nu pot fi 
aprobate două acte legislative cu acelaşi obiect de reglementare şi în consecinţă 
propune adoptarea ordonanţei guvernului şi respingerea propunerii legislative, ale 
cărei prevederi se regăsesc în prevederile ordonanţei, dar mult mai elaborate şi mai 
bine prezentate. 
 Domnul vicepreşedinte Koto Josif a precizat că susţine propunerea domnului 
preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu, considerând mai bine elaborată ordonanţa 
Guvernului. 
 Domnul deputat Victor Cristea a considerat Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 binevenită. A propus ca merele care vor fi distribuite 
elevilor să fie din producţia internă, pentru încurajarea producătorilor interni, iar 
fondurile necesare desfăşurării programului să fie repartizaţi la şcoli pentru ca 
fiecare şcoală să îşi facă achiziţii proprii.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a amintit că România este 
membră a Uniunii Europene şi, pe cale de consecinţă, nu poate introduce a astfel de 
obligativitate. 
 Domnul deputat Marius Spînu s-a declarat de acord cu propunerea domnului 
preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu. Nu este de acord ca la aceste licitaţii să 
participe numai producătorii interni, deoarece trebuie respectat principiul 
concurenţei. Nu se poate introduce în lege o discriminare la adresa producătorilor 
europeni. 
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a arătat că se derulează două programe care 
se bat cap în cap, programul cornul şi laptele şi acest program, cu fructele. A 
solicitat ca Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să prezinte un 
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raport despre modul cum se derulează programul cornul cu laptele şi după aceea să 
se ia o decizie. 
 Domnul deputat Marius Gondor a subliniat că Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 îşi produce efectele, deoarece acum se derulează 
procedurile de licitaţii ale acestui program. Nici programul cornul şi laptele nu a 
fost unul foarte reuşit, fiind un mod de aruncat banii. Domnul deputat Marius 
Gondor a considerat că la fel va fi şi cu programul privind fructele. Consiliile locale 
primesc subvenţii din fonduri europene pentru lapte, la fel va fi şi pentru fructele, 
dar procedurile de recuperare a fondurilor sunt foarte greoaie. A susţinut 
respingerea ordonanţei şi abrogarea actelor normative privind programul cornul şi 
laptele, iar copiii să fie susţinuţi după un model european. A propus formarea unui 
grup de lucru care să analizeze aspectele semnalate. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a amintit că programul 
fructelor pentru copiii este un program european, care de fapt cuprinde ideea de a 
mânca sănătos şi, în consecinţă, susţine acest program. 
 Doamna deputat Doiniţa Chircu a precizat că ordonanţa îşi produce deja 
efectele şi a arătat că în judeţul Mehedinţi în toate şcolile se distribuie merele. A 
solicitat Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o analiză a 
programului cornul şi laptele la nivelul întregii ţări. Este de acord cu constituirea 
unui grup de lucru care să colaboreze cu Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, cu Ministerul Sănătăţii şi cu alţi specialişti. A considerat că 
şcoala trebuie să ia decizia cu privire la folosirea acestor fonduri şi nu trebuie să fie 
afectată sănătatea copiilor. 
 Domnul vicepreşedinte Koto Josif a fost de părere că ar trebui analizate 
ambele programe, cornul şi laptele şi fructele, şi fondurile să fie redistribuite noului 
program „şcoala după şcoală” 
 Doamna deputat Doina Burcău a fost de acord cu consumul de fructe pentru 
copii, dar a considerat că trebuie avut în vedere ca cele două programe să nu se 
desfăşoare haotic. A precizat că la nivelul municipiului Bucureşti nu s-au distribuit 
fructe.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
amânare a dezbaterii celor două proiecte de lege, pentru a se putea da posibilitatea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să prezinte membrilor 
Comisiei date suplimentare. Această propunere a fost aprobată cu unanimitate de 
voturi.  
 În continuare a fost constituit grupul de lucru format din următorii deputaţi: 
Doina Burcău, Marius Gondor, Doiniţa Chircu, Adriana Săftoiu, Anna-Lili Farkas, 
Victor Cristea.  
 Punctul 14 de pe ordinea de zi, 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 
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Colegiului Psihologilor din România (Pl.x. 154/2010) a fost amânată pentru şedinţa 
următoare.  
 
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat. 
De la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 
- Vasile Timiş – secretar de stat. 
De la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică 
- Adrian Curaj – preşedinte; 
- Andrei Ionel – director general  
 
  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   
 - 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  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
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 - Dan-Radu Zătreanu  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 
 
 În zile de miercuri, 02 iunie şi joi, 03 iunie 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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