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SINTEZA 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 21 şi 22 februarie 2006 
 
 
 A. Marţi, 21 februarie, orele 16,00 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 se desfăşoară pe articole, urmând să continue în şedinţă comună, 
pe data de marţi 22 februarie.  
 

B. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în 
şedinţa de lucru din ziua miercuri, 22 februarie a.c., orele 9,00, sub 
conducerea d-nei preşedinte Lia Olguţa Vasilescu, a adoptat următoarea 
ordine de zi: 
 
 1. 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; 

2. Proiect de Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al 
cultelor. Aviz. Pl-x 25/1.02.2006. Termen: 23.02.2006. 
 

La propunerea doamnei preşedintă, se aprobă, în unanimitate, 
inversarea ordinei de zi, întrucât nu au sosit toţi invitaţii pentru dezbaterea 
primului punct al ordinei de zi.  
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Dezbaterea în legătură cu  proiectul de Lege privind libertatea 
religioasă şi regimul general al cultelor a fost extrem de aprinsă, după 
prezentarea preraportului întocmit de colectivul de lucru fixat pentru analiza 
acestui proiect de lege. În acest sens s-au făcut 42 de amendamente, dintre 
care 4 au fost respinse, iar 38 admise. Cu amendamentele admise, Comisia a 
emis un aviz favorabil, înregistrând 16 voturi pentru şi 3 împotrivă. 
 

Analiza Proiectului de lege privind recunoaşterea Institutului de 
Ştiinţe Administrative Paul Negulescu a calităţii de instituţie care 
asigură perfecţionarea pregătirii profesionale pentru administraţia 
publică a determinat Comisia, cu majoritate de voturi, să amâne 
dezbaterile, pentru că au intervenit noi propuneri legate de adoptarea acestui 
proiect de lege. Pentru a oferi posibilitatea elaborării unui raport temeinic în 
care să se ia în consideraţie inclusiv propunerea ca acest institut să 
funcţioneze în cadrul Universităţii Româno-Germane din Sibiu, s-a solicitat 
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor aprobarea amânării datei de 
depunere a raportului cu 10 zile.  
  
 Din partea Ministerului Administraţiei Publice şi Internelor a 
participat ca invitat, d-l secretar de stat Liviu Radu, iar din partea 
iniţiatorilor d-na senator Verginia Vedinaş şi d-l senator Antonie Iorgovan.  
 
 La şedinţele Comisiei din 21 şi 22 februarie au absentat trei deputaţi:  

- Anastase Roberta 
- Ganţ Ovidiu Victor 
- Iacob Ridzi Monica Maria 

 
La şedinţele Comisiei din 21 şi 22 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 
- Ganţ Ovidiu Victor 
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- 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 

 
 
 
 


