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SINTEZA 
 lucrărilor Comisiei din zilele de 14 şi 15 martie 2006 
 
 
 
 A. Marţi, 14 martie, 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). Din lipsă 
de cvorum, şedinţa a fost suspendată, dezbaterile urmând a fi reluate într-o 
şedinţă viitoare.  
 

B. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în 
şedinţa de lucru din ziua de miercuri, 15 martie a.c., orele 10,00, 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Pl-x 505/2005. Termen: 
23.02.2006. 
              - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. PL-x 632/2005. 
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 Raport comun împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în 
masă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

La propunerea doamnei preşedinte, având în vedere urgenţa şi 
focalizarea strictă a posibilelor dezbateri asupra necesităţii prorogării unui 
termen, se include pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi, un al treilea 
punct: 

3. Proiect de  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art.19 alin. (5) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei. PL-x 126/2006. Termen: 23 martie 2006. 

 
 
Dezbaterea în legătură cu  proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.6/2006 pentru prorogarea termenului 
prevăzut de art.19 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei este extrem de concisă, 
reieşind importanţa acestei decizii pentru crearea cadrului necesar 
construcţiei instituţionale în domeniul asigurării calităţii în educaţie. După 
intervenţiile a trei deputaţi, proiectul de lege este aprobat în unanimitate, în 
forma propusă de Senat.  
 

În legătură cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.123/2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, unde trebuie 
elaborat un raport comun cu celelalte două comisii, sesizate în fond, Comisia 
a hotărât să amâne dezbaterile şi să stabilească o subcomisie de lucru, care să 
analizeze cele două proiecte de lege şi să întocmească un preraport.  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
Dezbaterile la primul punct al ordinei de zi, referitor la proiectul de 

Lege privind recunoaşterea Institutului de Ştiinţe Administrative Paul 
Negulescu a calităţii de instituţie care asigură perfecţionarea pregătirii 
profesionale pentru administraţia publică,  s-au axat pe conţinutul 
preraportului întocmit de subcomisia care a avut această misiune, pe 
dezvoltarea altor idei şi lansarea unor propuneri. După dezbaterea pe articole 
în care au fost admise 4 amendamente şi respinse alte 3, proiectul de lege a 
fost aprobat de comisie cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri.  
  

Din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării a participat d-l Dan 
Constantinescu, director general, din partea Ministerului Apărării 
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Naţionale, d-na Floarea Şerban, general de brigadă, Şef al Direcţiei 
Legislaţie şi Asistenţă Juridică, iar din partea iniţiatorilor d-na senator 
Verginia Vedinaş şi d-l senator Antonie Iorgovan.  
 
 La şedinţele Comisiei din 14 şi 15 martie au absentat trei deputaţi: 
Anastase Roberta Alma, Iacob-Ridzi Monica Maria  şi Ganţ Ovidiu Victor.  
 

La şedinţele Comisiei din 14 şi 15 martie 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 
- 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 

 


