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SINTEZA 
 

         lucrărilor Comisiei din zilele de 28 februarie 2006 şi 1 martie 2006 
 
 
 A. Marţi, 28 februarie, orele 15,00 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 pe articole, au fost întrerupte, din cauza absenţei 
reprezentantului Guvernului. Lucrările celor trei comisii vor fi reluate într-o 
şedinţă viitoare. 
 

B. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în 
şedinţa de lucru din ziua miercuri, 1 martie a.c., orele 9,00, sub conducerea 
d-nei preşedinte Lia Olguţa Vasilescu, a avut la ordinea de zi un singur 
punct: 
 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; 

 
Dezbaterile generale, care au avut loc în comisie, în şedinţa din data 

de 1 martie a.c., au relevat existenţa unui vid legislativ în domeniul şcolilor 
de studii academice postuniversitare, iar dezbaterile pe articole au fost 
contradictorii cu nenumărate argumente pro- şi contra. Toate acestea au 
condus la imposibilitatea luării unor decizii, voturile împărţindu-se în mod 
egal pentru ambele idei. În aceste condiţii, şedinţa s-a suspendat, urmând ca 
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discuţiile să fie reluate la nivelul colectivului de raportori, iar analiza în 
comisie să se desfăşoare ulterior. Pentru aceasta, în conformitate cu alin.(1) 
al art.69 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, s-a solicitat Biroului 
Permanent al Camerei aprobarea pentru prelungirea termenului de 
depunere a raportului cu 30 de zile. 
 
 Din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării a participat d-l Secretar 
de stat Josef Koto, iar din partea Ministerului Apărării Naţionale d-na 
general de brigadă Floarea Şerban. Iniţiatorii au fost reprezentaţi de d-na 
senator Verginia Vedinaş şi d-l senator Antonie Iorgovan.  
 
 
 La şedinţa Comisiei din 1 martie a.c. au absentat: 
 

- Ganţ Ovidiu Victor – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
- Manta Pantelimon – Grupul Parlamentar al PC 
 
La şedinţa Comisiei din 1 martie a.c. 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 (înlocuit de Matei Cătălin) 
- Fârşirotu Vladimir Mircea (înlocuit de Dumitru Avram) 
- Florea Damian 
- Ganţ Ovidiu Victor 
- Găleteanu Monalisa 
- Király Andrei-Gheorghe 
- Magheru Paul (înlocuit de Costache Mircea) 
- Manta Pantelimon 
- Moisoiu Adrian 
- Preda Ion (înlocuit de Nini Săpunaru) 
- Puşcă Mircea Valer 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla 



 

 

3

3

- Stanciu Anghel 
- Ştiucă Alecsandru (înlocuit de Mănăstireanu Vladimir) 
- Toma Horia-Victor (înlocuit  de Liviu Câmpanu) 
 

 
 
 

PREŞEDINTE 
           

Lia Olguţa Vasilescu 
 


