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PROCES-VERBAL 
 

al şedinţelor comisiei din zilele de marţi, 14 martie 2006 şi miercuri,  
15 martie 2006 

  
 
 
 Marţi, 14 martie 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. Din cauza lipsei de cvorum şedinţa a 

fost suspendată. Lucrările celor trei comisii vor fi reluate într-o şedinţă 

viitoare. 

 Miercuri, 15 martie 2006 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi din totalul de 27 

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

- Anastase Roberta Alma – Grupul Parlamentar al PD 

- Ganţ Ovidiu Victor – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
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- Iacob-Ridzi Monica Maria – Grupul Parlamentar al PD 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Dan Constantinescu – director general 

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.  

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

Marţi, 14 martie 2006, ora 15,00 
 

- Proiect de lege privind statutul minorităţilor naţionale din 
România. Plx 502/2005. Raport comun. Sala Drepturile 
Omului, etaj P . 

 
Miercuri, 15 martie 2006 ora 10,00 

 
1. 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; 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.123/2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.8/1996 privind dreptul de    autor şi drepturile 
conexe. PLX 505/2005. 
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- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. PLX 
632/2005. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Raport comun împreună cu Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi şi Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de 
informare în masă.  
 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art.19 
alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei. Raport. 
PL.X.126/2006. Termen: 23 martie 2006.  

4. Proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000. Raport. PL.X.135/2006. 
Termen: 28 martie 2006.  

5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.20 
din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 
nr.139/1995. Aviz. PL.X.124/1.03.2006.  Termen: 30 
martie 2006. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2006 personalului didactic din unităţile şi instituţiile de 
învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic.  Raport comun împreună cu 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. PL.X. 
142/2006. Termen: 4 aprilie 2006.  

7. Propunere legislativă pentru completarea art.3 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 
activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. Raport. 
PL.X.139/2006. Termen: 6 aprilie 2006. 

8. Propunere legislativă privind unele măsuri de protecţie a 
minorilor. Aviz. PL.X.150/2006. Termen: 6 aprilie 2006. 

9. Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Legea 
nr.203/1999 privind permisele de muncă. Aviz.  PL.X. 
154/2006. Termen: 6 aprilie 2006.  
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În deschiderea şedinţei, d-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu prezintă 

noile proiecte de lege care au intrat în portofoliul Comisiei şi care se 

regăsesc pe ordinea de zi. Se stabilesc subcomisiile de lucru pentru noile 

proiecte de lege: 

- Proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice 
şi sportului nr.69/2000. Raport. PL.X.135/2006. Termen: 28 
martie 2006. Subcomisia: Horia Toma, Cătălin Buhăianu, 
Florea Damian. 

- Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.20 din 
Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 
nr.139/1995. Aviz. PL.X.124/1.03.2006.  Termen: 30 martie 
2006. Subcomisia: Alecsandru Ştiucă, Monalisa Găleteanu, 
Adrian Moisoiu. 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 
personalului didactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ, 
salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic.  Raport comun împreună cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială. PL.X. 142/2006. Termen: 4 aprilie 2006. 
Subcomisia: Petru Andea, Horia Toma, Anghel Stanciu, Mircea 
Puşcă, Ion Preda, Gabriel Bârsan, Mihai Dumitriu. 

- Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în 
sectorul sanitar. Raport. PL.X.139/2006. Termen: 6 aprilie 2006. 
Subcomisia: Nicolae Bănicioiu, Ecaterina Andronescu, Adrian 
Moisoiu. 

- Propunere legislativă privind unele măsuri de protecţie a minorilor. 
Aviz. PL.X.150/2006. Termen: 6 aprilie 2006. Subcomisia: 
Monalisa Găleteanu, Alecsandru Ştiucă, Mihai Dumitriu, Horia 
Toma. 

- Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Legea 
nr.203/1999 privind permisele de muncă. Aviz.  PL.X. 154/2006. 
Termen: 6 aprilie 2006. Subcomisia: Lia Olguţa Vasilescu, 
Laurenţiu Romanescu. 
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Dezbaterile încep cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art.19 

alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu subliniază complexitatea 

activităţii organizaţiilor furnizoare de educaţie care operează pe teritoriul 

României şi faptul că dimensiunea procesului de preluare nu a putut fi 

anticipată cu exactitate la elaborarea ordonanţei iniţiale şi, în consecinţă,  

impun măsura prorogării termenului prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.  

Au mai luat cuvântul următorii deputaţi: Petru Andea Anghel Stanciu, 

Paul Magheru. 

Supus votului proiectul de lege se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se continuă cu proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a  Guvernului nr.123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.8/1996 privind dreptul de    autor şi drepturile conexe. PLX 505/2005 şi 

cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe. PLX 632/2005. 

S- a hotărât să se stabilească o subcomisie de lucru formată din: 

Nicolae Bănicioiu, Cristian Adomniţei, Florea Damian, Roberta 

Anastase, Monica Iacob Ridzi, care să analizeze cele două proiecte de lege 

şi să întocmească un preraport. 

Urmează proiectul de lege privind recunoaşterea Institutului de Ştiinţe   

Administrative Paul Negulescu a calităţii de instituţie care asigură 

perfecţionarea pregătirii profesionale pentru administraţia publică. 
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D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu arată că propunerea legislativă 

vizează reluarea activităţii fostului Institut de Ştiinţe Administrative al 

României, înfiinţat în anul 1925 şi desfiinţat în perioada totalitarismului. 

Recunoscut ca Şcoală de studii academice postuniversitare, institutul va 

putea desfăşura activităţi de pregătire şi perfecţionare profesională, încât să 

poată contribui la formarea unor eurofuncţionari, în conformitate cu Tratatul 

de aderare la Uniunea Europeană.  

D-na Şerban Floarea, general de brigadă, Şef Direcţie Legislaţie şi 

Asistenţă Juridică din Ministerul Apărării Naţionale, are mandat din partea 

ministrului Apărării Naţionale pentru a confirma faptul că sunt de acord cu 

darea în folosinţă a imobilului.  

Dl.deputat Mircea Puşcă propune să se aştepte un nou punct de vedere 

al Guvernului după schimbarea poziţiei Ministerului Apărării Naţionale. 

Dl. vicepreşedinte Petru Andea consideră că nu este nici-un motiv 

pentru care să nu se ia în considera punctul de vedere al Ministerului 

Apărării Naţionale. 

Dl.deputat Horia Toma propune, pentru ieşirea din impas, 

reformularea art. 4, prin  stipularea unei perioade determinate cu drept de 

prelungire pentru folosinţa imobilului, de exemplu 10 ani. 

Dl.deputat Pantelimon Manta este de acord cu propunerea de 

modificare a art.4 făcută de dl.deputat Horia Toma. 

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

dezbaterea pe articole, care sunt aprobate cu 12 voturi pentru şi 3 abţineri. 

Supus votului de ansamblu proiectul de lege este aprobat cu 11 voturi 

pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri.  
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În timpul dezbaterilor au fost formulate unele amendamente de către 

domnii deputaţi Mircea Puşcă şi Horia Toma, care au fost respinse de 

comisie. Acestea se regăsesc în raportul înaintat Plenului.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 

 
 

 

 


