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SINTEZA 
 lucrărilor Comisiei din zilele de 7 şi 8 februarie 2006 
 
 A. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în 
şedinţa de lucru din ziua de 7 februarie a.c., sub conducerea d-nei 
preşedinte Lia Olguţa Vasilescu, a adoptat următoarea ordine de zi: 
 
 1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române. Aviz. 
Pl-X 647/19.12.2005. Termen: 15.02.2006; 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 269/2004 
privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării 
de calculatoare. Raport. Pl-x 649/14.12.2005. Termen: 16.02.2006; 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 269/2004 
privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziţionării 
de calculatoare. Raport. Pl-x 679/21.12.2005. Termen: 28.02.2006. 
 4. Propunere legislativă pentru acordarea unor burse de merit 
pentru stimularea performanţei în pregătirea liceală şi universitară. 
Raport. Pl-x 652/14.12.2005. Termen: 16.02.2006; 
 5. Propunere legislativă privind uniformele şcolare. Raport. Pl-x 
657/19.12.2005. Termen: 21.02.2006; 
 6. Propunere legislativă pentru completarea Legii 376 din 2004 
privind bursele private. Raport. Pl-x 659/19.12.2005. Termen: 
21.02.2006; 
 7. Proiectul de Lege privind acordarea unor abonamente gratuite la 
teatru, operă, operetă şi filarmonică pentru elevi şi studenţi. Aviz. PL.X. 
674/21.12.2005. Termen: 23.02.2006; 

8. Propunere legislativă privind pregătirea populaţiei pentru 
apărare. Aviz. PL.X.642/1.02.2006. Termen: 9.02.2006. 
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9. Stabilirea raportorilor pentru următoarele Proiecte de Lege: 

 
- 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; 

 
- Proiect de Lege privind libertatea religioasă şi regimul general 

al cultelor. Aviz. PL.X.25/1.02.2006. Termen: 14.02.2006; 
 

În urma examinării propunerii legislative de la punctul 1 din 
ordinea de zi, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât emiterea unui 
aviz negativ, din următoarele motive: 

- reprezentanţii Academiei Române (preşedinte – Eugen Simion; 
vicepreşedinte – Nicolae Manolescu), prezenţi la dezbatere, nu 
au susţinut propunerea legislativă, considerând-o depăşită din 
punct de vedere al conţinutului; 

- propunerea legislativă conţine numeroase elemente inechitabile, 
transformând, cel puţin aparent, membrii Academiei într-o clasă 
privilegiată. 

Analiza propunerii legislative de la punctul 2 a determinat 
Comisia să o respingă, cu majoritate de voturi, din următorul motiv: 

- propunerea legislativă schimbă beneficiarii din Legea 
nr.269/2004, care erau elevii şi studenţii, cu o altă categorie, 
respectiv cadrele didactice, ceea ce contravine intenţiei care a 
stat la baza legii. 

Urmare a analizei şi dezbaterii propunerii legislative de la punctul 
3, Comisia, cu majoritate de voturi a hotărât respingerea acesteia din 
următoarele motive: 

- Ridicarea plafonului de venit brut la 5.000.000 (500 RON) pe 
membru de familie conduce la creşterea numărului de solicitanţi 
pentru achiziţionarea de calculatoare. Prevederile art.8 alin.(6) 
din Legea nr.269/2004 stipulează că acordarea ajutorului 
financiar se realizează în limita sumelor alocate cu această 
destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. În 
consecinţă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu poate susţine 
acest efort financiar; 

- “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanţare” (Art.138, alin.(5) din Constituţia României).  
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Analiza şi dezbaterea asupra punctului 4 al ordinei de zi, a condus 
Comisia la respingerea, cu majoritate de voturi a propunerii legislative, 
din următorul motiv: 

- În prezent există cadru legislativ pentru acordarea de burse în 
învăţământul preuniversitar şi universitar. În acest sens, sunt 
prevederile din Legea nr.84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi din hotărârile de guvern 
nr.445/1997, 34/2003, 1488/2004, 769/2005. 

După analiza şi dezbaterea propunerii legislative de la punctul 5 al 
ordinei de zi, Comisia a hotărât respingerea, cu majoritate de voturi a 
propunerii legislative, din următoarele motive: 

- Uniforma şcolară nu poate şterge inegalităţile sociale; 
- Nu este necesară standardizarea uniformelor pentru elevi;  
- Uniformele şcolare sau alte semne distinctive pot fi stabilite 

prin regulamentele şcolare sau prin decizii luate la nivel local. 
Trecând la punctul 6 al ordinei de zi, Comisia hotărăşte, în 

unanimitate, amânarea discuţiilor privind propunerea legislativă, 
invitând iniţiatorii pentru şedinţa viitoare, din data de 15 februarie 2006. 
 Propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinei de zi a fost 
analizată şi dezbătută în Comisie, care a hotărât, cu majoritate de voturi,  
emiterea unui aviz negativ din următoarele motive: 

- Legea învăţământului nr.85/1995, prin reducerea prevăzută de 
50%, prevede stimularea participării elevilor şi studenţilor la 
activităţile culturale;  

- Nu sunt precizate sursele de finanţare; 
- Gratuitatea nu stimulează oferta în domeniile respective. 
În urma analizei şi dezbaterii propunerii legislative de la punctul 8, 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să emită un aviz negativ, din 
următoarele motive: 

- în corpul propunerii legislative există contradicţii în raport cu 
Legea nr.395/2005, care reglementează executarea serviciului 
militar pe bază de voluntariat; 

- modul de redactare a propunerii legislative conduce la ideea că 
este vorba de o nouă lege şi nu o lege de modificare şi 
completare a Legii nr.46/1996, privind pregătirea populaţiei 
pentru apărare, aşa cum rezultă din expunerea de motive. 

La punctul 9 al ordinei de zi, s-au fixat următoarele colective de 
raportori: 
- pentru primul proiect de lege: Adrian Moisoiu, Pantelimon Manta, Ion 

Preda, Horia Toma;  
- pentru cel de-al doilea proiect de lege: Petru Andea, Ferenc Asztalos, 

Anghel Stanciu, Monalisa Gălăteanu, Alexandru Ştiucă, Adrian 
Moisoiu, Vladimir Fîrşirotu. 
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 La lucrările şedinţei a participat, din partea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, d-na Secretar de Stat Paloma Petrescu. La punctul 1 al ordinei 
de zi au fost prezenţi, de asemenea, d-nii: Eugen Simion, preşedintele 
Academiei Române, şi Nicolae Manolescu, vicepreşedintele aceluiaşi 
instituţii. 
 
 B. Miercuri, 8 februarie, orele 9, Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi s-au 
întrunit în şedinţă comună pentru a dezbate în fond propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 8/1996 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe (Pl.x 632/12 decembrie 2005).  
Constatând că Guvernul a iniţiat Ordonanţa de urgenţă nr.123/2005 
pentru modificarea şi completarea Legii 8/1996 privind drepturile de 
autor şi drepturile conexe, pentru care au fost sesizate în fond Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă, cele două comisii reunite au hotărât să 
solicite ca şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport să fie 
sesizată în fond. În consecinţă, s-a solicitat aprobarea Biroului 
Permanent al Camerei Deputaţilor, ca propunerea legislativă şi 
proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
menţionate mai sus, să fie conexate, urmând a fi dezbătute în şedinţă 
comună de toate cele trei comisii şi a se întocmi un singur raport 
(conform art.67(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor). 
 
 La şedinţele Comisiei din 7 şi 8 februarie au absentat doi deputaţi: 

- Anastase Roberta 
- Iacob Ridzi Monica Maria 

 
La şedinţele Comisiei din 7 şi 8 februarie au fost prezenţi următorii 

deputaţi: 
 

- Vasilescu Lia Olguţa 
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Bănicioiu Nicolae 
- Radan Mihai 
- Adomniţei Cristian Mihai 
- Andronescu Ecaterina 
- Bîrsan Iulian-Gabriel 
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu 
- Dumitriu Mihai 
- Fârşirotu Vladimir Mircea 
- Florea Damian 
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- Ganţ Ovidiu Victor 
- Găleteanu Monalisa 
- Király Andrei-Gheorghe 
- Magheru Paul 
- Manta Pantelimon 
- Moisoiu Adrian 
- Preda Ion 
- Puşcă Mircea Valer 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla 
- Stanciu Anghel 
- Ştiucă Alecsandru 
- Toma Horia-Victor 
 

 
 

PREŞEDINTE 
Lia Olguţa Vasilescu 

 


