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SINTEZA 
 lucrărilor Comisiei din zilele de 14 şi 15 februarie 2006 
 
 A. Marţi, 14 februarie, orele 14,00 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 (Pl.x 502/2005). 
Dezbaterile au început pe articole, urmând să continue într-o altă şedinţă 
comună, ce va fi fixată ulterior.  
 

B. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în 
şedinţa de lucru din ziua miercuri, 15 februarie a.c., orele 9,00, sub 
conducerea d-nei preşedinte Lia Olguţa Vasilescu, a adoptat următoarea 
ordine de zi: 
 
 1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 376/2004 privind 
bursele private. Raport. Pl-X 659/19.12.2005. Termen: 21.02.2006; 
 2. 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; 

3. 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 să propună respingerea 
acesteia, din următoarele motive: 

- Se propune modificarea alineatului 5 al art.2, care a fost deja 
abrogat prin Legea nr.319/2005; 
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- Pentru a demonstra că este elev/student şi că îndeplineşte 
obligaţiile prevăzute în Regulamentul şcolar/Carta universitară, 
este necesar ca instituţia de învăţământ să avizeze contractul şi nu 
doar să fie informată; 

- Guvernul îşi exprimă acordul condiţionat de susţinere, făcând 
propuneri şi observaţii consistente, care ar putea fi incluse într-un 
nou proiect de lege sau într-o altă propunere legislativă. 

 
Analiza propunerii legislative de la punctul 2 a determinat Comisia, 

cu majoritate de voturi, să amâne dezbaterile, pentru ca membrii acesteia, 
inclusiv colectivul de raportori, să dispună de întreaga documentaţie privind 
solicitarea recunoaşterii institutului respectiv, ca instituţie capabilă să ofere 
programe de perfecţionare profesională pentru administraţia publică.  

 
La ultimul punct al ordinei de zi se solicita doar un aviz din partea 

Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. În urma dezbaterii şi la 
recomandarea colectivului de raportori fixat în data de 7 februarie a.c., 
Comisia constată că proiectul de Lege conţine Secţiunea a 5-a dedicată 
numai învăţământului organizat de culte. În această situaţie, s-a sugerat ca 
şi comisia noastră să fie sesizată în fond, pentru a avea posibilitatea integrării 
corecte a învăţământului organizat de culte în structura şi funcţionarea 
întregului sistem de învăţământ naţional. Ca urmare, în unanimitate, s-a 
hotărât trimiterea unei adrese către Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor, prin care să se solicite dezbaterea acestei propuneri legislative 
în şedinţă comună, cu participarea inclusiv a Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întocmindu-se un singur raport al celor 
trei comisii. 
  
 Din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării a participat ca invitat, 
d-l secretar de stat Dumitru Miron. La punctul 2 al ordinei de zi, a 
participat d-na senator Verginia Vedinaş, din partea iniţiatorilor, iar din 
partea Ministerului Apărării Naţionale d-l secretar de stat Marin Bălu. 
 
 La şedinţele Comisiei din 14 şi 15 februarie au absentat doi deputaţi: 
Anastase Roberta Alma şi Ganţ Ovidiu Victor.  
 

La şedinţele Comisiei din 14 şi 15 februarie au fost prezenţi următorii 
deputaţi: 

- Vasilescu Lia Olguţa 
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Bănicioiu Nicolae 
- Radan Mihai 
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- Adomniţei Cristian Mihai 
- Andronescu Ecaterina 
- Bîrsan Iulian-Gabriel 
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu 
- Dumitriu Mihai 
- Fârşirotu Vladimir Mircea 
- Florea Damian 
- Găleteanu Monalisa 
- Iacob Ridzi Monica Maria 
- 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 

 


