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 Marţi, 21 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 continuat pe articole, 

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

 Miercuri, 22 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 
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La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

- Liviu Radu – secretar de stat  

Iniţiatori 

- Virginia Vedinaş – senator 

- Antonie Iorgovan – senator 

Lucrările şedinţei au fost conduse de d-na preşedinte Lia Olguţa 

Vasilescu.  

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

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

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.  

 
 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu invită raportorii să prezinte 

punctul de vedere asupra proiectului de Lege privind libertatea religioasă şi 

regimul general al cultelor. 

Dl.deputat Anghel Stanciu, în calitate de raportor al proiectului de 

lege precizează că în subcomisia de lucru a avut ca documentare proiectul de 

lege elaborat de Guvernul Radu Vasile, precum şi raportul de bază şi 

raportul suplimentar al Senatului care nu a fost dezbătut în Plenul acestuia, 

legea fiind aprobată tacit. Subcomisia, în afara unor redactări de ordin 

stilistic a elaborat şi amendamente considerate pertinente şi necesare pentru 

completarea legii. Unele dintre acestea sunt de nuanţă, iar altele de fond. 

Preraportul prezentat în comisie cuprinde toate aceste propuneri, pe care le 

propunem spre dezbatere şi adoptare.  
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D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu propune să se ia în dezbatere 

fiecare articol în parte şi dacă sunt amendamente să fie prezentate de către 

membrii comisiei. 

Au fost aprobate amendamentele din raport, cu majoritate de voturi. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos a formulat amendamente la art.7 

(2), 9 (5), 14, (3), 39 (1), (2), care au fost respinse de membrii comisiei şi re 

regăsesc în avizul înaintat celor Comisii sesizate în fond (Comisia juridică 

de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

minorităţi naţionale).  

Lucrările continuă cu proiectul de lege privind recunoaşterea 

Institutului de Ştiinţe   Administrative Paul Negulescu a calităţii de instituţie 

care asigură perfecţionarea pregătirii profesionale pentru administraţia 

publică.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu invită raportorii să prezinte 

punctul de vedere asupra proiectului de lege. 

Dl.deputat Pantelimon Manta, în calitate de raportor, arată că 

subcomisia s-a întrunit şi a dezbătut proiectul de lege şi a ajuns la o situaţie 

de compromis şi anume ca Institutul de Ştiinţe   Administrative Paul 

Negulescu să se afilieze pe lângă Universitatea Româno-Germană  din Sibiu, 

care este acreditată şi înfiinţată prin lege. 

Dl.Liviu Radu, secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi 

Internelor consideră acest proiect de lege ca un exces de reglementare, 

deoarece orice universitate poate perfecţiona funcţionari publici şi nu trebuie 

făcută o lege pentru acest lucru. Consideră că este o reglementare pentru o 

situaţie particulară şi în viitor toate universităţile vor dori să facă această 

modificare.  
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Dl.vicepreşedinte Petru Andea este de acord cu formula de ataşare a  

Institutului de Ştiinţe   Administrative Paul Negulescu, unei universităţi 

particulare.  

Dl.deputat Horia Toma consideră că este o contradicţie cu 

metodologia prin care s-au înfiinţat universităţile particulare. Nu i se oferă 

un patrimoniu şi se intră în contradicţie cu nişte legi organice.  

Dl.deputat Mircea Puşcă arată că  legea de înfiinţare a Universităţii 

Româno-Germane din Sibiu permite introducerea Institutului de Ştiinţe   

Administrative Paul Negulescu în structurile sale. Institutul va trebui să facă 

parcursul normal, depunerea dosarului de acreditare şi emiterea unei hotărâri 

de Guvern prin care să i se acorde autorizaţia de funcţionare provizorie. 

Dl.deputat Anghel Stanciu menţionează că patrimoniul poate fi 

transferat din public în privat sau poate fi dat în folosinţă. Propune sistarea 

discuţiilor pentru a se da posibilitatea subcomisiei de a analiza toate 

soluţiile. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu propune să se facă o solicitare 

de amânare a termenului de depunere al raportului şi supune votului 

propunerea de amânare. Cu unanimitate de voturi se aprobă cele două 

propuneri.  

 

 

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 


