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 Marţi, 14 februarie 2006, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret, 

sport, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale s-au întrunit în 

şedinţă comună pentru a dezbate în fond proiectul de lege privind statutul 

minorităţilor naţionale din România. Dezbaterile au început pe articole, 

urmând să continue într-o altă şedinţă comună, ce va fi fixată ulterior.  

 Miercuri, 15 februarie 2006 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi 3 

deputaţi, după cum urmează: 

- Anastase Roberta Alma – Grupul Parlamentar al PD 

- Ganţ Ovidiu Victor – Minorităţi Naţionale 

- Iacob Ridzi Monica Maria – Grupul Parlamentar al PD 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

 

invatamant_sala
Original



 2

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Dumitru Miron – secretar de stat 

Ministerul Apărării Naţionale 

- Bălu Marius – secretar de stat 

- col. Octavian Duţă –Statul major 

- mr.Paul Nenciu – Direcţia juridică 

- Aurora Hidec – direcţia juridică 

Ministerul Culturii şi Cultelor 

- Ştefan Ioniţă – director 

Patriarhia Română 

P.S. Criprian Cîmpineanu  

Iniţiatori 

- Verginia Vedinaş – senator 

- Antonie Iorgovan - senator 

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

preşedintele Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii 376 din 2004 
privind bursele private. Raport. Pl-x 659/19.12.2005. Termen: 
21.02.2006; 

2. 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; 

3. Proiect de Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al 
cultelor. Aviz. PL.X.25/1.02.2006. Termen: 14.02.2006; 

 
 

Dezbaterile încep cu proiectul de lege privind recunoaşterea 

Institutului de Ştiinţe   Administrative Paul Negulescu a calităţii de instituţie 
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care asigură perfecţionarea pregătirii profesionale pentru administraţia 

publică. 

Dl.deputat Pantelimon Manta, raportor al proiectului de lege, solicită 

comisiei amânarea dezbaterii pentru o analiză mai profundă. De asemenea 

consideră oportun ca iniţiatorii şi reprezentantul Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării să prezinte punctul de vedere referitor la proiectul de lege. 

Dl.deputat Paul Magherul este de acord cu amânarea luării unei 

decizii pentru săptămâna viitoare. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos este de acord cu punctul de vedere 

al d-lui deputat Pantelimon Manta. 

D-na senator Verginia Vedinaş, iniţiator al proiectului de lege, este de 

acord cu amânarea şi se angajează să pună la dispoziţia subcomisiei 

documente suplimentare care vor ajuta în luarea unei decizii. 

Dl.senator Antonie Iorgovan, iniţiator, face un scurt istoric al 

Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu şi este de acord cu 

amânarea dezbaterilor până săptămâna viitoare. 

Dl. Dumitru Miron, secretar de stat M.E.C., arată că intenţiile sunt 

bune dar se ridică unele probleme şi anume sistemul naţional de formare 

profesională  se modernizează permanent şi trebuie să fie un agregat unitar. 

Ministerul vrea să gestioneze un sistem armonios de perfecţionare 

profesională, nu prin derogări de la reguli. În proiectul de lege sunt multe 

relativităţi, de asemenea diplomele trebuie recunoscute de reţeaua 

europeană. 

Dl. Marius Bălu, secretar de stat M.Ap.N., subliniază că punctul de 

vedere al ministerului este eliminarea art.4, deoarece nu există spaţii în 

garnizoana de la Sibiu. 
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Dl.senator Antonie Iorgovan consideră că este vorba de un război 

politic, nu crede că nu sunt spaţii. 

D-na senator Verginia Vedinaş arată că spaţiul este închiriat, nu se 

solicită toată cazarma, ci doar un pavilion. 

Dl.deputat Pantelimon Manta menţionează că există în acest moment 

o relativitate legislativă, Legea învăţământului este în refacere. Solicită 

documentate suplimentare şi puncte de vedere ale Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării şi ale Ministerului Apărării Naţionale şi de asemenea solicită 

lărgirea subcomisiei. 

Subcomisia este completată cu următorii membrii:Anghel Stanciu, 

Horia Toma, Mircea Puşcă, Paul Magheru.  

Se continuă cu proiectul de Lege privind libertatea religioasă şi 

regimul general al cultelor.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu constată că proiectul de lege 

conţine Secţiunea a 5-a  dedicată numai învăţământului organizat de culte. În 

această situaţie, s-a sugerat ca şi comisia noastră să fie sesizată în fond  

pentru a avea posibilitatea integrării corecte a învăţământului organizat de 

culte în structura şi funcţionarea întregului sistem de învăţământ naţional. Ca 

urmare vom solicita Biroului Permanent ca proiectul de lege în cauză să fie 

dezbătut, în şedinţă comună, cu participarea inclusiv a Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întocmindu-se un raport comun al celor 

trei comisii. 

Dl.deputat Anghel Stanciu, raportor, face un scurt istoric al proiectului 

de lege, pe parcursul mai multor ani. Se impune ca oportunitate apariţia 

acestei legi, având în vedere că în Constituţie se garantează libertatea 

religioasă, care nu poate fi îngrădită. Subcomisia se va întruni şi va face un 

preraport. 
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Dl. Ştefan Ioniţă, director Ministerul Culturii şi Cultelor, subliniază că 

legea este foarte veche, de mulţi ani se află în dezbatere şi este nevoie de o 

lege nouă. 

P.S. Ciprian Cîmpineanu precizează că proiectul de lege a fost trimis 

pentru consultări la toate cultele religioase, care şi-au exprimat punctele de 

vedere şi au fost luate în consideraţie în actual proiect de lege. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune votului amânarea 

proiectului de lege pentru săptămâna viitoare. Se aprobă amânarea cu 

unanimitate de voturi.  

Subcomisia este formată din următorii deputaţi: Anghel Stanciu, Petru 

Andea, Mihai Dumitriu, Monalisa Găleteanu, Alecsandru Ştiucă, Vladimir 

Fîrşirotu, Ferenc Asztalos, Mircea Puşcă, Pantelimon Manta. 

Se continuă cu  propunere legislativă pentru completarea Legii 376 

din 2004 privind bursele private.  

În urma examinării propunerii legislative de la punctul 1 din ordinea 

de zi, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât să propună respingerea 

acesteia, din următoarele motive: 

- Se propune modificarea alineatului 5 al art.2, care a fost deja 

abrogat prin Legea nr.319/2005; 

- Pentru a demonstra că este elev/student şi că îndeplineşte 

obligaţiile prevăzute în Regulamentul şcolar/Carta universitară, 

este necesar ca instituţia de învăţământ să avizeze contractul şi nu 

doar să fie informată; 

- Guvernul îşi exprimă acordul condiţionat de susţinere, făcând 

propuneri şi observaţii consistente, care ar putea fi incluse într-un 

nou proiect de lege sau într-o altă propunere legislativă. 
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În continuarea şedinţei, dl.secretar de stat Dumitru Miron, prezintă o 

sinteză succintă de la întâlnirea Consiliul Naţional al Rectorilor care a avut 

loc la Piteşti.  

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 


