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 Marţi, 28 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 

(art.3-14).  

 

 Miercuri, 29 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 
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- Ganţ Ovidiu Victor – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

- Iacob-Ridzi Monica Maria – Grupul Parlamentar al PD 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Sănătăţii 

- Nimereanu Cristina Beatrice - consilier 

Lucrările şedinţei au fost conduse de dl.Petru Andea, vicepreşedintele 

Comisiei. 

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

 
Miercuri, 29 martie 2006 ora 10,00 

 
 
1. 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.  

2. 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. 

3. 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.  

4. 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). Aviz. PL.X.179/2006. Termen: 18 
aprilie 2006. 

5. Propunere legislativă ,,LEGEA TINERILOR,,. Raport. 
PL.X. 171/2006. Termen: 6 aprilie 2006.  
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6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea centrelor de informare 
şi consultanţă pentru tineret. Raport. PL.X.170/2006. 
Termen: 6 aprilie 2006. 

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

  
De stabilit raportorii: 
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.17/2006 cu privire la plata diferenţelor 
salariale din perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 
pentru personalul didactic din învăţământul de stat. Raport. 
PL.X.189/2006. Termen: 13 aprilie 2006.  

2. Proiectul de Lege privind sprijinul acordat investitorilor 
pentru construirea căminelor studenţeşti private. Aviz. 
P.L.X.192/2006. Termen: 13 aprilie 2006.  

3. Proiectul de Lege privind instituirea unor burse acordate de 
consiliul local, în localităţile din mediul rural. Aviz. 
P.L.X.191/2006. Termen: 13 aprilie 2006.  

4. Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Legea 
nr.9/2003 privind Ordinul Meritul Sportiv şi Medalia 
Meritul Sportiv. Aviz. PL.X.196/2006. Termen: 18 aprilie 
2006.  

5. Proiectul de lege privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap. Aviz. PL.X.193/2006. Termen: 18 
aprilie 2006.   

6. Propunere legislativă privind educaţia tinerilor supradotaţi, 
capabili de performanţă înaltă. Raport. PL.X.128/2006 

 
 
 

Dezbaterile încep cu 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. Proiectul de 

lege este dezbătut în şedinţă comună cu Comisia pentru muncă  şi protecţie 

socială.  
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Dl.preşedinte Stelian Duţu, de la Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială precizează că adoptarea prezentei ordonanţe este impusă de corelarea 

salariilor personalului din învăţământ cu salariul mediu brut pe economie, 

precum şi recunoaşterea calităţii activităţii depuse de acest personal. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea precizează că, în urma dezbaterii, 

Comisia pentru învăţământ  susţine aprobarea proiectului de lege în forma 

adoptată de Senat. 

Dl.preşedinte Stelian Duţu subliniază că şi Comisia pentru muncă a 

dezbătut proiectul de lege  şi este de acord cu adoptarea proiectului de lege. 

În consecinţă se trece la dezbaterea pe articole, care sunt aprobate cu 

unanimitate de voturi. Supus votului de ansamblu, proiectul de lege 

întruneşte unanimitatea celor două comisii. 

În continuare se stabilesc raportorii pentru proiectele de lege intrate în 

portofoliul comisiei, după cum urmează: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2006 cu privire la plata diferenţelor 
salariale din perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 
pentru personalul didactic din învăţământul de stat. Raport. 
PL.X.189/2006. Termen: 13 aprilie 2006.  

Raportori: Andrei Kiraly, Ion Preda, Monalisa 
Găleteanu, Petru Andea, Mircea Puşcă. 

 
2. Proiectul de Lege privind sprijinul acordat investitorilor 

pentru construirea căminelor studenţeşti private. Aviz. 
P.L.X.192/2006. Termen: 13 aprilie 2006.  

 
Raportori: Ecaterina Andronescu, Paul Magheru, 
Gabriel Bârsan 
 

3. Proiectul de Lege privind instituirea unor burse acordate de 
consiliul local, în localităţile din mediul rural. Aviz. 
P.L.X.191/2006. Termen: 13 aprilie 2006.  
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Raportori: Pantelimon Manta, Laurenţiu Romanescu, 
Mihai Dumitriu, Adrian Moisoiu 

 
4. Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Legea 

nr.9/2003 privind Ordinul Meritul Sportiv şi Medalia 
Meritul Sportiv. Aviz. PL.X.196/2006. Termen: 18 aprilie 
2006.  

 
Raportori: Mircea Puşcă, Alecsandru Ştiucă, Petru 
Andea 
 

5. Proiectul de lege privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap. Aviz. PL.X.193/2006. Termen: 18 
aprilie 2006.   

 
Raportori: Cătălin Buhăianu, Florea Damian, Nicolae 
Bănicioiu, Mircea Puşcă 
 

6. Propunere legislativă privind educaţia tinerilor supradotaţi, 
capabili de performanţă înaltă. Raport. PL.X.128/2006 

 
Raportori: Laurenţiu Romanescu, Nicolae Bănicioiu, 
Alecsandru Ştiucă, Vladimir Fîrşirotu,  
Anghel  Stanciu. 

 

Întrucât pachetul de propuneri legislative referitoare la legile tinerilor 

este unul de o mare complexitate, presupunând corelarea prevederilor sale cu 

alte acte normative conexe din ţară şi din Uniunea Europeană, dar şi cu alte 

proiecte legislative similare aflate pe fluxul legislativ al Camerei 

Deputaţilor, se va adresa o solicitare Biroului Permanent pentru prelungirea 

termenelor de depunere a raportului pentru toate cele trei propuneri 

legislative pentru o perioadă de 30 de zile.  

Urmează Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de 

tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Tehnicienilor Dentari din România.  
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Dl.vicepreşedinte Petru Andea, în calitate de raportor, prezintă 

proiectul de lege şi arată că prin reglementările existente în prezent, 

profesiunea de tehnician dentar este ,,asimilată/asociată,, profesiunii de 

asistent medical. Pentru exercitarea acesteia fiind necesar un aviz din partea 

Ordinului Asistenţilor Medicali din România, tehnicienii dentari fiind 

obligaţi astfel ca pentru eliberarea acestui aviz să se înscrie şi să se plătească 

cotizaţie la o asociaţie profesională total diferită de profilul profesiunii lor.  

D-na Nimereanu Cristina Beatrice precizează că în cadrul Capitolului 

2 de acquis – Libera circulaţie a persoanelor, România s-a angajat să 

transpună directivele sectoriale privind profesiile de medic, medic dentist, 

farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar, arhitect şi 

avocat, precum şi directivele ce reglementează sistemul general de 

recunoaştere. Nu există însă, în acest context, referirea la profesia de 

tehnician dentar. Susţine aprobarea propunerii legislative cu observaţiile din 

punctul de vedere al Guvernului.  

Dl. vicepreşedinte Petru Andea în calitate de preraportor a informat 

Comisia că a formulat mai multe amendamente care urmează să fie discutate 

şi propune ca în şedinţa din   săptămâna viitoare să se treacă la dezbaterea pe 

articole. Declară închise lucrările comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 


