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 Marţi, 21 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. Dezbaterile au continuat pe articole.  

 

 Miercuri, 22 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 

- Koto Josef – secretar de stat 

Agenţia Naţională pentru Sport 

- Gheorghe Florian - preşedinte  

- Cristina Racoviţă - jurist 

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 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. 

- 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.  
 
2. 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.  

3. 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. 

4. 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 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială. PL.X. 
142/2006. Termen: 4 aprilie 2006.  

5. 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. 

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

7. Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Legea 
nr.203/1999 privind permisele de muncă. Aviz.  PL.X. 
154/2006. Termen: 6 aprilie 2006.  

8. Propunere legislativă ,,LEGEA TINERILOR,,. Raport. 
PL.X. 171/2006. Termen: 6 aprilie 2006.  

9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea centrelor de informare 
şi consultanţă pentru tineret. Raport. PL.X.170/2006. 
Termen: 6 aprilie 2006. 

10.  Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Tineretului din România – CTR. Raport. 
PL.X.175/2006. Termen: 13 aprilie 2006.  

11.  Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de 
tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Tehnicienilor Dentari din România. 
Aviz. PL.X.178/2006. Termen: 13 aprilie 2006.  

12.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.5 şi art.6 din Legea nr.128/1997 privind Statutul 
personalului didactic. Raport.  P.l-x 113/2006. Termen: 3 
aprilie 2006. 

13.  Propunere legislativă privind acordarea unei măsuri 
reparatorii pentru cei care, având titlul de doctor în ştiinţe, 
nu au beneficiat de prevederile Legii nr.128/1997 (Statutul 
personalului didactic). Raport. P.l-x 179/2006. Termen: 18 
aprilie 2006.   

 

Dezbaterile încep cu Proiectul 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 şi cu 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 



 4

privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Comisia şi-a exprimat acordul 

cu proiectele de lege în forma prezentată de Guvern. Comisia va discuta 

eventualele amendamente formulate de Comisia pentru cultură, artă şi 

mijloace de informare în masă. 

Urmează Proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000. 

Dl.deputat Cătălin Buhăianu, raportor, precizează că subcomisia 

propune aprobarea în forma prezentată de Senat.  

Dl. Gheorghe Florian, preşedinte Agenţia Naţională pentru Sport, 

menţionează că dispoziţiile legale în vigoare, în special cele referitoare la 

încheierea, în cazul unor ramuri sportive, de contracte individuale de muncă 

pentru sportivii profesionişti nu sunt în măsură să asigure condiţii optime de 

practicare a sportului şi, ca atare în aceste situaţii, statutele şi regulamentele 

federaţiilor interne nu pot fi corelate cu cele ale federaţiilor internaţionale. 

 Perioada decembrie 2005 – februarie 2006 a fost destinată, conform 

normelor internaţionale şi interne, transferurilor, sportivii putând părăsi 

cluburile româneşti necondiţionat şi fără nici o compensare materială pentru 

aceste cluburi. În concluzie, caracterul de urgenţă al prezentului act normativ 

rezultă din necesitatea acestei corelări privind punerea la dispoziţia 

structurilor sportive a unui mecanism alternativ privind statutul sportivilor 

profesionişti, urmând ca procedurile speciale să fie stabilite prin normele 

federaţiilor sportive naţionale în funcţie de specificul fiecărei ramuri. 

 Prin prezenta reglementare se va realiza o mai bună modalitate de 

control a sportivilor profesionişti, se vor stabili  drepturile şi obligaţiile 

acestora, se vor corela contractele încheiate între părţi cu statutele şi 
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regulamentele federaţiilor sportive naţionale, se reglementează statutul 

sportivilor străini care desfăşoară activitate sportivă în România.  

 În urma dezbaterilor pe articole, proiectul de lege este aprobat cu 

unanimitate de voturi, amendamente,  care se regăsesc în raportul înaintat 

Plenului. La dezbateri au luat mai cuvântul: Petru Andea, Ecaterina 

Andronescu, Pantelimon Manta, Mircea Puşcă. 

Urmează Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.20 

din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr.139/1995. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu prezintă proiectul de lege  şi 

arată că se propune majorarea procentului de la 0,3 la 1 % şi altă propunere, 

respectarea principiului subsidiarităţii. Astfel, prin actuala lege, sumele 

colectate prin aplicarea procentului de mai sus, sunt virate direct în contul 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie. 

 În urma dezbaterilor se hotărăşte, cu unanimitate de voturi, eliberarea 

avizului favorabil.  

Urmează 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 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea, în numele raportorilor, prezintă 

punctul de vedere exprimat de aceştia în sensul că proiectul de lege să fie 

adoptat în forma adoptată de Senat. După dezbateri în comisie, supus la vot, 

proiectul de lege a fost votat cu unanimitate de voturi, urmând ca într-o 

şedinţă viitoare să se aprobe raportul împreună cu Comisia pentru muncă şi 

protecţia socială.  

Urmează Propunerea legislativă pentru completarea art.3 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi 
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finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în 

sectorul sanitar. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu propune aprobarea în forma 

adoptată de Senat. 

Dl.deputat Mircea Puşcă menţionează că punctul de vedere al 

Guvernului este negativ. 

Dl.deputat Ion Preda propune amânarea propunerii legislative pentru 

săptămâna viitoare pentru a fi invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii 

care să-şi exprime punctul de vedere.  

Cu unanimitate de voturi se aprobă amânarea dezbaterii pentru 

săptămâna viitoare. 

Urmează Propunerea legislativă privind unele măsuri de protecţie a 

minorilor.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu propune eliberarea unui aviz 

negativ. 

Dl.deputat Mircea Puşcă susţinerea eliberarea avizului negativ. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu supune votului propunerea 

legislativă, cu unanimitate de  voturi se aprobă eliberarea avizului negativ, 

din următoarele motive:  

- în prezent, în domeniul protecţiei minorilor, există un număr mare de 

acte normative care reglementează majoritatea punctelor menţionate în 

iniţiativa legislativă propusă (reducerea consumului de alcool, de tutun, de 

droguri, dreptul la imagine etc.). Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

menţionează: „În procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi 

reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în 

două sau mai multe acte normative… „; 
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- propunerile referitoare la domeniul audiovizualului sunt deja 

reglementate în legislaţia pe baza căreia îşi desfăşoară activitatea Consiliul 

Naţional al Audiovizualului; 

- este necesar să fie corelată cu legislaţia în vigoare din domeniu 

(Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea 

publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării 

produselor din tutun minorilor, Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun, Legea nr. 148/2000 

privind publicitatea, Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului). 

 Urmează Propunerea legislativă pentru completarea art.6 din Legea 

nr.203/1999 privind permisele de muncă. Cu unanimitate de voturi se aprobă 

eliberarea avizului favorabil. 

Se continuă cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea art.5 şi 6 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului 

didactic.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu arată că prezenta iniţiativă 

legislativă îşi propune corectarea unei erori legislative, care persistă de ani 

de zile în învăţământul românesc şi a cărei necorectare urgentă riscă să 

aducă grave prejudicii învăţământului muzical românesc. Este cunoscut 

faptul că în Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, la 

art.6, alin.1, lit. h) printre funcţiile didactice se regăseşte şi cea de 

corepetitor. În şcolile şi liceele de muzică corepetiţia este disciplina de 

specialitate, munca profesorului corepetitor fiind echivalentă cu a oricărui 

cadru didactic, nu este nici mai uşoară, nici mai puţin lipsită de 
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responsabilităţi. În consecinţă, propune aprobarea propunerii legislative în 

această formă.  

 

Dl.deputat Mircea Puşcă propune amânarea propunerii legislative. 

Supusă votului, nu se aprobă amânarea. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu, supune votului aprobarea 

propunerii legislative şi cu unanimitate de voturi, se aprobă. 

 

 

În continuare se stabilesc raportori pentru noile proiecte de lege intrate 

în portofoliul comisiei, astfel: 

 

- Propunere legislativă ,,LEGEA TINERILOR,,.  

- Proiectul de Lege privind înfiinţarea centrelor de informare şi 

consultanţă pentru tineret.  

-  Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Tineretului din România – CTR.  

 

 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu, propune ca raportori la aceste 

trei proiecte, iniţiatorii proiectelor de lege ale tinerilor împreună cu iniţiatorii 

primului proiect de lege a tineretului din anul 2004.  

- Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de tehnician 

dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Tehnicienilor Dentari din România. Raportor: Nicolae Bănicioiu. 

- Propunere legislativă privind acordarea unei măsuri reparatorii 

pentru cei care, având titlul de doctor în ştiinţe, nu au beneficiat de 
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prevederile Legii nr.128/1997 (Statutul personalului didactic).  Raportori: 

Ecaterina Andronescu, Mircea Puşcă.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 


