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 Marţi, 28 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 pe articole, au fost 

întrerupte, din cauza absenţei reprezentantului Guvernului. Lucrările celor 

trei comisii vor fi reluate într-o şedinţă viitoare. 

 Miercuri, 1 martie 2006 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi din totalul de 27 

membrii comisiei. Au absentat doi deputaţi, după cum urmează:  

- Ganţ Ovidiu Victor – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

- Manta Pantelimon – Grupul Parlamentar al PC 
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 O parte din membrii titulari ai Comisiei au fost înlocuiţi de alţi 

deputaţi, după cum urmează:  

- Ion Preda înlocuit de Nini Săpunaru – Grupul Parlamentar al 

PNL; 

- Horia Toma Victor înlocuit  de Liviu Câmpanu– Grupul 

Parlamentar al PNL; 

- Paul Magheru  înlocuit de Costache Mircea– Grupul 

Parlamentar al PRM; 

- Vladimir Fîrşirotu înlocuit de Dumitru Avram– Grupul 

Parlamentar al PRM; 

- Mihai Dumitriu înlocuit de Matei Cătălin– Grupul 

Parlamentar al PSD; 

- Ştiucă Alecsandru înlocuit de Mănăstireanu Vladimir– 

Grupul Parlamentar al PSD. 

 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Kotto Josef – secretar de stat 

Ministerul Apărării Naţionale 

- Şerban Floarea – general de brigadă, Şef Direcţie Legislaţie şi 

Asistenţă Juridică 

- Aurora Hidec – director general 

Iniţiatori 

- Virginia Vedinaş – senator 

- Antonie Iorgovan – senator 

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

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

- 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 al subcomisiei.  

Dl.deputat Mircea Puşcă arată că prevederile Legii învăţământului şi 

Legii nr.88/1993 precizează că aprobarea funcţionării provizorii a 

facultăţilor şi instituţiilor de învăţământ superior se face prin Hotărâre de 

Guvern. După acreditarea prin lege a instituţiilor de învăţământ superior, 

acestea pot să înfiinţeze noi facultăţi sau instituţii subordonate prin Hotărâre 

de Guvern. Aceste prevederi nu pot fi eludate în cazul proiectului de lege 

privind recunoaşterea Institutului de Ştiinţe   Administrative Paul Negulescu 

a calităţii de instituţie care asigură perfecţionarea pregătirii profesionale 

pentru administraţia publică. În consecinţă consideră că singură modalitate 

de funcţionare legală a institutului este de a trece prin procedurile de 

evaluare, stabilite de Legea nr.88/1993.   

Subcomisia constituită apreciază oportunitatea unui astfel de proiect 

de act normativ, având în vedere rolul pe care îl poate avea această instituţie 

în ce priveşte perfecţionarea pregătirii profesionale a celor ce lucrează în 

administraţia publică.  

În ce priveşte legalitatea, subcomisia precizează următoarele:  

Noua propunere a iniţiatorilor referitoare la modificarea Legii 

115/2005 privind înfiinţarea Universităţii Româno-Germană din municipiul 

Sibiu nu poate primi aviz favorabil având în vedere faptul că această 

iniţiativă modifică substanţial textul iniţial adoptat de Senat, astfel că potrivit 

procedurilor legale şi a procedurilor parlamentare, noul proiect ar trebui 
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rediscutat în Senat (ca şi o altă iniţiativă), iar actualul proiect ar trebui 

respins. 

Dl.deputat Anghel Stanciu subliniază următoarele:  

 

 În situaţia în care iniţiatorii îşi menţin proiectul aprobat de Senat 

părerile membrilor subcomisiei diferă după cum urmează: 

a) Proiectul trebuie respins pentru: 

1. neîndeplinirea procedurilor legale privind acreditarea şi 

autorizarea;, 

2. prevederile art. 2, alin (2) exced prevederile în vigoare privind 

stabilirea cifrelor de şcolarizare; 

3. prevederile art. 3 sunt inoportune, recunoaşterea diplomelor fiind 

sediul altor reglementări; 

4. prevederile art. 4, nu pot fi acceptate, ele contravenind art. 17, din 

Legea nr. 213/1998 privind regimul juridic al proprietăţii publice 

(lege cu caracter organic); 

5. punctul de vedere al reprezentantului Ministerului Administraţiei şi 

Internelor.  

(deputaţi Horia Toma şi Mircea Puşcă) 

b) Proiectul poate fi aprobat în forma adoptată de Senat din 

următoarele considerente: 

1. Legea Învăţământului nu este restrictivă şi nu interzice expres 

înfiinţarea unei astfel de instituţii; 

2. prestigiul intern şi internaţional al Institutului; 

3. Limitarea instituţiei în a asigura doar perfecţionarea pregătirii 

profesionale pentru administraţia publică nu şi masterat şi doctorat; 
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4. avizul nostru favorabil are în vedere precedentul legislativ creat 

prin înfiinţarea INA (care are acelaşi rol şi competenţă) astfel că 

adoptarea proiectului ar fi şi un act de echitate iar, pe de altă parte, 

s-ar da naştere şi la o competiţie pe linia perfecţionării pregătirii 

profunde. 

 Subcomisia apreciază că nu poate fi luată în discuţie atribuirea în 

folosinţă gratuită a imobilului prezentat la art. 4 în proiectul de lege, atât 

timp cât nu există avizul expres al M.A.N. în acest sens. Propune să se treacă 

la dezbaterea pe articole şi să se prezinte amendamente acolo unde se 

consideră necesar 

D-na deputat Ecaterina Andronescu propune două soluţii, potrivit 

legii, pentru reglementarea înfiinţării instituţiilor în cauză. Prima – ca acest 

institut să funcţioneze în cadrul Universităţii Româno-Germane din Sibiu, 

aşa cum se întâmplă şi în cazul altor institute afiliate universităţilor. A doua 

– că acest institut să fie înfiinţat prin lege, întrucât Legea învăţământului nu 

prevede proceduri speciale de evaluare a instituţiilor care specializează 

persoane prin cursurile postuniversitare, cum este institutul în cauză. În 

consecinţă apreciază că institutul se poate înfiinţa prin lege, fără evaluări 

prealabile. 

Dl.deputat Mircea Puşcă consideră că se încearcă forţarea legii, 

deoarece nimic nu împiedică Universitatea Româno-Germană din Sibiu să 

preia acest institut. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea nu este de acord cu opinia d-lui Puşcă 

că se încearcă forţarea legii şi este de acord cu propunerea d-lui deputat 

Anghel Stanciu de a se trece la dezbaterea pe articole. 



 6

Dl. secretar de stat Kotto Joszef precizează că punctul de vedere al 

Guvernului şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării este acela că nu se 

respectă prevederile legale şi nu susţine proiectul de lege.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu propune să se treacă la 

dezbaterea pe text. Astfel, supus la vot pe articole, se aprobă  art. l şi  art. 2 

cu 10 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă.  

La art.3, votul comisiei este de 12 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă. 

Ţinând seama de această paritate la vot, d-na preşedinte Lia Olguţa 

Vasilescu amână dezbaterea pentru şedinţa viitoare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

 


