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PROCES-VERBAL 
 

al şedinţelor comisiei din zilele de marţi, 7 februarie a.c. şi miercuri, 8 
februarie a.c. 

  
 
 Marţi, 7 februarie a.c. 
 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi 2 

deputaţi, după cum urmează: 

- Anastase Roberta Alma – Grupul Parlamentar al PD 

- Iacob Ridzi Monica Maria – Grupul Parlamentar al PD 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Paloma Petrescu – secretar de stat 

Academia Română 

- Eugen Simion – preşedinte 

- Nicolae Manolescu - vicepreşedinte 

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-na Lia Olguţa Vasilescu, 

preşedintele Comisiei. 
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Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

 1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române. Aviz. Pl-
X 647/19.12.2005. Termen: 15.02.2006; 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind 
acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de 
calculatoare. Raport. Pl-x 649/14.12.2005. Termen: 16.02.2006; 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind 
acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării de 
calculatoare. Raport. Pl-x 679/21.12.2005. Termen: 28.02.2006. 

Notă: Propunerile legislative de la punctul 4 şi 5 vor fi dezbătute 
împreună şi se va întocmi un singur raport, conform art.68 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor. 
 
 4. Propunere legislativă pentru acordarea unor burse de merit pentru 
stimularea performanţei în pregătirea liceală şi universitară. Raport. Pl-x 
652/14.12.2005. Termen: 16.02.2006; 
 5. Propunere legislativă privind uniformele şcolare. Raport. Pl-x 
657/19.12.2005. Termen: 21.02.2006; 
 6. Propunere legislativă pentru completarea Legii 376 din 2004 
privind bursele private. Raport. Pl-x 659/19.12.2005. Termen: 21.02.2006; 
 7. Proiectul de Lege privind acordarea unor abonamente gratuite la 
teatru, operă, operetă şi filarmonică pentru elevi şi studenţi. Aviz. PL.X. 
674/21.12.2005. Termen: 23.02.2006; 
 
 Stabilirea raportorilor pentru următoarele Proiecte de Lege: 
 

- Proiect de lege privind recunoaşterea Institutului de Ştiinţe 
Administrative Paul Negulescu a calităţii de instituţie care asigură 
perfecţionarea pregătirii profesionale pentru administraţia publică. 
Raport. PL.X.30/1.02.2006. Termen: 23.02.2006; 

 
- Proiect de Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al 

cultelor. Aviz. PL.X.25/1.02.2006. Termen: 14.02.2006; 
- Propunere legislativă privind pregătirea populaţiei pentru apărare. 

Aviz. PL.X.642/1.02.2006. Termen: 9.02.2006. 
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Lucrările şedinţei încep cu propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea 

Academiei Române. Se dă cuvântul  reprezentantului Academiei Române 

pentru prezentarea punctului de vedere. 

Dl. Eugen Simion, preşedintele Academiei Române, precizează că 

propunerea legislativă este depăşită din punct de vedere al conţinutului şi  

solicită Comisiei să nu se aprobe deoarece există alt proiect de lege  care se 

află în acest moment la Senat şi care este agreat de Academia Română. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea, în calitate de iniţiator, se raliază la 

cele declarate de preşedintele Academiei Române, dl.Eugen Simion, de a 

considera depăşită propunerea legislativă şi este de acord cu respingerea 

acesteia. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu subliniază că propunerea 

legislativă conţine numeroase elemente inechitabile, transformând, cel puţin 

aparent, membrii Academiei Române într-o clasă privilegiată. Supune 

votului propunerea de eliberare a avizului negativ. Se aprobă respingerea cu 

20 de voturi pentru şi o abţinere. 

Se continuă dezbaterile cu propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea 

stimulării achiziţionării de calculatoare şi propunerea legislativă pentru 

modificarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în 

vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu prezintă cele două propuneri 

legislative şi arată că atunci când sunt mai multe iniţiative legislative care au 

acelaşi obiect de reglementare se întocmeşte un singur raport, conform art.68 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
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Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos consideră că aceste două propuneri 

legislative sunt făcute cu scop propagandistic şi propune respingerea lor. 

Dl.deputat Adrian Moisoiu susţine propunerile legislative care vin în 

sprijinul familiilor cu venituri modeste pentru a le ajuta la achiziţionarea de 

calculatoare. 

Dl.deputat Mircea Puşcă nu este de acord cu cele două propuneri 

legislative şi este de acord cu propunerea de respingere. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea consideră că propunerile legislative au 

un fond bun, dar sunt îmbrăcate într-o formă nepotrivită şi în această formă 

nu pot fi aprobate. 

Dl.deputat Paul Magheru se declară de acord şi susţine aprobarea 

propunerilor legislative. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu adresează întrebarea d-nei 

secretar de stat Paloma Petrescu, dacă în anul 2005 s-au alocat sume pentru 

calculatoare doar copiilor cu venit zero ? 

D-na Paloma Petrescu răspunde că s-au acordat fonduri nu numai 

copiilor cu venituri zero, deşi aceştia au fost primii pe listă, dar au fost şi 

familii cu venituri mici. Punctul de vedere al ministerului este acela că nu 

susţine cele două propuneri legislative, deoarece ridicarea plafonului la 5 

mil.lei va creşte numărul de solicitanţi, chiar dacă nu au o situaţie 

defavorizantă. De asemenea, nu se indică sursa de finanţare pentru fondurile 

necesare. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune votului propunerea de 

respingere a d-lui Ferenc Asztalos. Se aprobă respingerea celor două 

propuneri legislative cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

Urmează propunerea legislativă pentru acordarea unor burse de merit 

pentru stimularea performanţei în pregătirea liceală şi universitară. 
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D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu prezintă propunerea legislativă. 

Dl. deputat Mircea Puşcă, propune respingerea, arătând că în prezent 

există cadru legislativ pentru acordarea de burse în învăţământul 

preuniversitar şi universitar. În acest sens, sunt prevederile din Legea 

nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

din hotărârile de guvern nr.445/1997, 34/2003, 1488/2004, 769/2005. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu, supune votului propunerea de 

respingere. Se aprobă respingerea cu 17 voturi pentru şi o abţinere. 

Urmează propunerea legislativă privind uniformele şcolare. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu prezintă propunerea legislativă. 

Subliniază că termenul de aplicare propus este depăşit. 

Dl.deputat Paul Magheru este împotriva standardizării îmbrăcămintei 

elevilor. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos este de părere că prin purtarea 

uniformei şcolare nu se şterge inegalitatea socială, în consecinţă propune 

respingerea.  

Dl.consilier Simion Cioată menţionează că a studiat legile 

învăţământului de la Al.I.Cuza până în prezent şi nu a regăsit nimic legat de  

uniforme şcolare, acesta fiind un atribut al comunităţilor locale. 

Dl.deputat Mihai Dumitriu este de părere că nu se poate legifera 

uniforma şcolară, doar se poate stipula în Regulamentele şcolare. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea este de acord cu propunerea de 

respingere. 

Dl.deputat Anghel Stanciu arată că propunerea legislativă aşa cum 

este nu poate fi aprobată. 

D-na secretar de stat Paloma Petrescu subliniază că în acest moment 

readucerea uniformelor şcolare este imposibilă, mai ales în perspectiva 
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integrării României în Uniunea Europeană, deşi climatul actual din şcoală 

mai are unele probleme care trebuie rezolvate. Problema de fond nu este 

impunerea uniformei şcolare, educaţia va rezolva această problemă şcolară. 

Ţinuta şcolară trebuie avută în vedere sub semnul decenţei. Ministerul nu 

susţine propunerea legislativă, valoarea educaţiei este mai importantă decât 

ţinuta şcolară. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune votului propunerea de 

respingere făcută de dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos. Se aprobă 

respingerea cu 17 voturi pentru şi o abţinere din următoarele motive: 

- Uniforma şcolară nu poate şterge inegalităţile sociale; 

- Nu este necesară standardizarea uniformelor pentru elevi;  

- Uniformele şcolare sau alte semne distinctive pot fi stabilite prin 

regulamentele şcolare sau prin decizii luate la nivel local. 

Se continuă cu propunerea legislativă pentru completarea Legii 376 

din 2004 privind bursele private. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu propune respingerea propunerii 

legislative, deoarece problema este rezolvată. 

Dl.deputat Cristian Adomniţei propune amânarea luării unei decizii 

până săptămâna viitoare. 

D-na secretar de stat Paloma Petrescu arată că punctul de vedere al 

ministerul este de respingere a propunerii legislative, deoarece propunerile 

se regăsesc într-un proiect de lege existent. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune votului propunerea de 

amânare a dezbaterii, care se aprobă cu 13 voturi pentru, 7 voturi împotrivă 

şi o abţinere.  

Urmează proiectul de Lege privind acordarea unor abonamente 

gratuite la teatru, operă, operetă şi filarmonică pentru elevi şi studenţi. 
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Dl.deputat Adrian Moisoiu, în calitate de iniţiator, arată că s-a 

constatat o scădere a numărului de elevi şi studenţi care au participat la 

spectacole de teatru, operă, operetă şi la concerte ale filarmonicilor. S-a 

ajuns la această situaţie pe de o parte datorită scăderii nivelului de trai al 

populaţiei, iar pe de altă parte datorită creşterii costului biletelor de intrare la 

spectacol. Propune aprobarea propunerii legislative.  

D-na deputat Ecaterina Andronescu este de părere că este suficientă 

prevederea din Legea învăţământului de reducere cu 50 % a biletelor. 

Dl.deputat Anghel Stanciu susţine propunerea legislativă. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos arată că propunerea legislativă este 

ambiguă şi restrictivă, nu sunt precizate resursele financiare şi în consecinţă 

propune respingerea acesteia. 

D-nii deputaţi Petru Andea, Alecsandru Ştiucă, Andrei Kiraly, nu 

susţin propunerea legislativă  şi sunt de acord cu respingerea. 

D-na deputat Monalisa Găleteanu propune sistarea discuţiilor şi fie 

respingerea, fie îmbunătăţirea prin amendamente a propunerii legislative. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea arată că în acest moment este prevăzut 

în Legea învăţământului 50 % reducere pentru elevi şi studenţi şi propune ca 

prin iniţiativa Comisiei să se modifice procentul de 50 % prevăzut de lege la 

75 % reducere pentru toţi elevii şi studenţii ţării. 

Dl.deputat Anghel Stanciu consideră că problema ridicată este de 

competenţa consiliilor locale. 

D-na secretar de stat Paloma Petrescu consideră că formularea din 

Legea învăţământului este foarte bună cu reducere de 50 %. Punctul de 

vedere al ministerului coincide cu cel al Guvernului şi nu susţine adoptarea 

propunerii legislative.  
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Dl.deputat Mihai Radan consideră că se trece prin criză de aderenţă la 

cultură, în consecinţă susţine propunerea d-lui vicepreşedinte Petru Andea. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune votului propunerea de 

eliberare a avizului negativ. Se aprobă respingerea cu 11 voturi, 4 voturi 

împotrivă şi 3 abţineri. 

În continuare se stabilesc raportorii pentru următoarele proiecte lege 

sosite la comisie: 

- Proiect de lege privind recunoaşterea Institutului de Ştiinţe 
Administrative Paul Negulescu a calităţii de instituţie care asigură 
perfecţionarea pregătirii profesionale pentru administraţia publică. 
Raportori: Adrian Moisoiu, Pantelimon, Ion Preda, Horia 
Toma. 

- Proiect de Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al 
cultelor. Raportor: Petru Andea, Ferenc Asztalos,Anghel 
Stanciu, Monalisa Găleteanu, Alecsandru Ştiucă, Adrian 
Moisoiu, Vladimir Fîrşirotu.  

 

Se continuă dezbaterile cu propunerea legislativă privind pregătirea 

populaţiei pentru apărare. 

Dl.consilier Ioan Ianoş prezintă propunerea legislativă şi arată că 

textul Constituţiei României, republicată în 2003 nu stipulează 

obligativitatea satisfacerii stagiului militar în termen. Trimiterea la Legea 

nr.46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, lege anterioară 

revizuirii Constituţiei, devine astfel neconstituţională, deoarece nu se 

reglementează executarea serviciului militar pe bază de voluntariat. Potrivit 

noilor cerinţe, România are nevoie de modalităţi de efectuare a îndatoririlor 

militare conform drepturilor omului (libera circulaţie, libera conştiinţă etc.). 

Dl.deputat Anghel Stanciu subliniază că serviciul militar nu mai este 

obligatoriu, ultima încorporare se va face în octombrie 2006 şi în consecinţă 

propunerea legislativă trebuie respinsă.  
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Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos arată că în conformitate cu 

Constituţia nu mai există serviciu militar activ obligatoriu şi în consecinţă 

propune aviz negativ. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea şi dl.deputat Mircea Puşcă susţin 

propunerea de respingere a propunerii legislative. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune votului propunerea de 

respingerea şi se aprobă cu unanimitate de voturi eliberarea avizului negativ. 

 

Miercuri, 8 februarie 2006 

Şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi 2 

deputaţi, după cum urmează: 

- Anastase Roberta Alma – Grupul Parlamentar al PD 

- Iacob Ridzi Monica Maria – Grupul Parlamentar al PD 

 

Comisiile au adoptat cu unanimitate următoarea ordine de zi: 

- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Raport 
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Pl-X 
632/12.12.2005. Termen: 14.02.2006. 

 
 
Comisiile reunite constată că Guvernul a iniţiat Ordonanţa de urgenţă 

nr.123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind 

drepturile de autor şi drepturile conexe, fiind sesizate în fond numai Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă. 

În situaţia amintită, s-a convenit în plenul celor două comisii reunite 

ca şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport să fie sesizată în 
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fond cu proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.123/2005. 

În consecinţă, cu unanimitate de voturi s-a hotărât să transmită o 

solicitare către Biroul Permanent pentru ca propunerea legislativă în cauză şi 

proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.123/2005 să fie conexate, urmând a fi dezbătute, în şedinţă comună, de 

către cele trei comisii, întocmindu-se un singur raport, conform art.67 (3) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 


