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 La lucrările Comisiei sunt prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 

deputaţi, membri ai comisiei. A absentat d-na deputat Iacob Ridzi Monica 

Maria – Grupul Parlamentar al PD. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Petru Andea, vicepreşedintele 

Comisiei. 

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

1. 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. 

2. Propunere legislativă privind educaţia tinerilor supradotaţi, 
capabili de performanţă înaltă. Raport. PL.X.128/2006. 
Termen: 10 aprilie 2006. 
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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: 7 aprilie 2006.  

4. Proiectul de Lege privind sprijinul acordat investitorilor 
pentru construirea căminelor studenţeşti private. Aviz. 
P.L.X.192/2006. Termen: 7 aprilie 2006.  

5. Proiectul de Lege privind instituirea unor burse acordate de 
consiliul local, în localităţile din mediul rural. Aviz. 
P.L.X.191/2006. Termen: 7 aprilie 2006.  

 
 
 

Dezbaterile încep cu propunerea 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. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu, în calitate de raportor, propune 

respingerea. Motivaţia respingerii constă în aceea că prevederile art.3, 

alin.(5) se referă la rezidenţiatul ,,pe post,, , a cărui raţiune constă tocmai în 

specializarea medicului pe un post amplasat într-o zonă defavorizată. 

Propunerea legislativă ar anula raţiunea pentru care a fost introdus 

rezidenţiatul ,,pe post,,. 

Dl.deputat Mircea Puşcă susţine respingerea propunerii legislative. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea supune votului propunerea de 

respingere, care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Urmează propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de 

tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Tehnicienilor Dentari din România. 

 Dl.vicepreşedinte Petru Andea, în calitate de raportor, propune să se 

treacă la dezbaterea pe articole a propunerii legislative şi a amendamentelor 
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formulate de domnia sa. Comisia a fost de acord cu amendamentele propuse. 

Eliberarea avizului favorabil a fost aprobat cu unanimitate de voturi. La 

dezbateri au luat cuvântul: Ecaterina Andronescu, Petru Andea, Ion Preda, 

Horia Toma, Paul Magheru, Mircea Puşcă. 

Urmează proiectul de Lege privind sprijinul acordat investitorilor 

pentru construirea căminelor studenţeşti private. 

 D-na deputat Ecaterina Andronescu, în calitate de raportor, susţine 

proiectul de lege şi propune să se treacă la dezbaterea pe articole. 

 Cu unanimitate de voturi se aprobă eliberarea avizului favorabil, cu 

amendamente. 

 Urmează proiectul de Lege privind instituirea unor burse acordate de 

consiliul local, în localităţile din mediul rural.  

 Dl.deputat Moisoiu, în calitate de raportor prezintă proiectul de lege:  

Propunerea legislativă urmăreşte ca în viitor mediul rural să beneficieze de 

aportul unor tineri pregătiţi pentru creşterea gradului de performanţă în cât 

mai multe domenii. În acest sens se propune acordarea de burse pentru 

perioada de timp de pregătire prevăzută în planul de învăţământ, persoanele 

care au beneficiat de bursă având obligaţia ca timp de 8 ani de la absolvirea 

studiilor să lucreze în localitatea şi în profesia pentru care s-a pregătit. 

 Faţă de propunerea iniţiatorilor, comisia are mai multe obligaţiuni: 

- în lumina obiectivelor de la Bologna nu se mai poate discuta 

despre educator, învăţător ci despre institutor, ceea ce ar însemna 

lărgirea/discriminarea persoanelor cărora se adresează; 

- valoarea sumei acordate prin bursă, în conformitate cu Statutul 

cadrelor didactice, trebuie să acopere o sumă minimă, ceea ce nu 

se prevede; 
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- iniţiativa legislativă se adresează unor categorii sociale care pot 

ocupa un post numai prin concurs (învăţământ, sănătate, 

administraţie publică); 

Ori în acest caz înseamnă că se încalcă aer.16 al.3 care garantează 

egalitatea de surse pentru ocuparea unor funcţii şi demnităţi cât şi art.25 al.2 

care asigură fiecărui cetăţean dreptul de a se stabili în orice localitate din 

ţară. În condiţiile în care nu se mai desfăşoară concura, aceste drepturi 

cetăţeneşti sunt încălcate. 

Pe de altă parte proiectul de lege nu poate rezolva situaţia care se 

creează dacă cel care ocupă postul îl eliberează mai repede (din diferite 

motive: transfer, îmbolnăvire, deces etc.) sau contră doreşte să nu se 

pensioneze la o anumită vârstă. Având în vedere că timpul de formare este 

de 2-3 ani, nu se poate menţine postul vacant, mai ales în condiţiile în care 

acesta riscă  să fie ocupat prin concurs de o altă persoană. 

De remarcat că iniţiativa legislativă se adresează comunităţilor mici 

care nu pot finanţa mai multe posturi. 

Faţă de toate aceste argumente, propunem respingerea iniţiativei 

legislative. 

În continuare, 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.  

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 


