
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,        
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT  
Bucureşti, 28 martie 2006 
Nr.29/99 
 
 

SINTEZA 
 lucrărilor Comisiei din zilele de 21 şi 22 martie 2006 
 
 
 A. Marţi, 21 martie, orele 15,00 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi 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 continuat pe articole, urmând ca discuţiile să se reia în şedinţa următoare.  
 
 

B. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în 
şedinţa de lucru din ziua de miercuri, 22 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 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. 

 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.  

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000. Raport. PL-x 135/2006. Termen: 28.03. 2006.  
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3. Proiect de  Lege pentru modificarea şi completarea art.20 din Legea 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr.139/1995. Aviz. PL-x 
124/2006. Termen: 30.03.2006.  

4. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2006 
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului 
didactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. PL-x 142/2006. Termen: 
4.04.2006. 

Raport comun împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială.  

5. Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul 
sanitar. Raport. PL-x. 139/2006. Termen: 6.04.2006.  

6. Propunere legislativă privind unele măsuri de protecţie a minorilor. 
Aviz. PL-x.150/2006. Termen: 6.04.2006.  

7. Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Legea 
nr.203/1999 privind permisele de muncă. Aviz. PL-x. 154/2006. Termen: 
6.04.2006. 

8. Propunere legislativă “Legea Tinerilor”. Raport. PL-x. 171/2006. 
Termen: 6.04.2006. 

9. Proiect de Lege privind înfiinţarea centrelor de informare şi 
consultanţă pentru tineret.  Raport. PL-x. 170/2006. Termen: 6.04.2006. 

10. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Tineretului din România – CTR. Raport. PL-x. 175/2006. 
Termen: 13.04.2006. 

11. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de tehnician 
dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Tehnicienilor Dentari din România. Aviz. PL-x. 178/2006. Termen: 
13.04.2006.  

 
După aprobarea ordinei de zi, d-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu 

prezintă cele 11 noi proiecte de lege şi propuneri legislative  
 
La primul punct al ordinei de zi, 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, Comisia şi-a exprimat, în unanimitate, acordul cu proiectele de lege, 
în forma prezentată de Guvern, urmând să susţină acest punct de vedere  şi în 
şedinţa comună cu Comisia pentru Cultură, artă şi mijloace de informare în 
masă.  
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Dezbaterile de la punctul 2 al ordinei de zi, referitor la Proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr.69/2000, s-au bazat pe raportul prezentat de d-l deputat Cătălin Buhăianu, 
în numele subcomisiei de lucru. Aceasta a propus aprobarea proiectului de 
lege în forma aprobată de Senat. La discuţii au participat 5 deputaţi şi un 
invitat, iar după dezbaterea pe articole au fost admise 4 amendamente. 
Proiectul de lege a fost  aprobat de comisie cu unanimitate de voturi.  

 
Punctul 3 al ordinei de zi a vizat Proiectul de  Lege pentru 

modificarea şi completarea art.20 din Legea Societăţii Naţionale de 
Cruce Roşie din România nr.139/1995. In urma dezbaterilor care au avut 
loc s-a admis un amendament şi s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
  

Dezbaterile de la punctul 4 sunt în legătură cu Proiectul de lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2006 privind creşterile 
salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unităţile 
şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic. Vicepreşedintele Comsiei, deputatul Petru 
Andea, în numele subcomisiei care a elaborat preraportul, susţine că 
prevederile din ordonanţă sunt în concordanţă cu ceea ce au solicitat cadrele 
didactice. Propune aprobarea proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 
După dezbateri, se hotărăşte, cu unanimitate de voturi, susţinerea acestui 
punct de vedere la şedinţa comună care va avea loc împreună cu Comisia de 
muncă şi protecţie socială. 
  

La punctul 5 al ordinei de zi a fost înscrisă Propunerea legislativă 
pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii 
şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. În urma 
dezbaterilor se hotărăşte amânarea cu o săptămână a discuţiei asupra acestei 
propuneri legislative, urmând ca la întrunirea următoare să se invite şi 
reprezentantul Ministerului Sănătăţii. Amânarea se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

 
 Punctul 6 al ordinei de zi se referă la Propunerea legislativă privind 
unele măsuri de protecţie a minorilor. După dezbaterea acesteia, comisia 
hotărăşte să nu avizeze favorabil propunerea legislativă, întrucât există un 
număr mare de acte normative în domeniu, propunerile din domeniul 
audiovizualului sunt deja reglementate şi, în plus, se impune corelarea cu 
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legislaţia în vigoare, precum O.U.G. nr.55/1999, Legea 349/2002, O.G. 
nr.2/2001 şi Legea 272/2004. 
  

Dezbaterile de la punctul 7 al ordinei de zi vizează Propunerea 
legislativă pentru completarea art.6 din Legea nr.203/1999 privind 
permisele de muncă. În urma discuţiilor se votează, cu unanimitate de 
voturi, emiterea unui aviz favorabil. 
 
 În legătură cu punctele 8-11 ale ordinei de zi, Comisia aprobă, cu 
unanimitate de voturi, fixarea unor subcomisii care să analizeze proiectele de 
lege şi propunerile legislative respective şi să prezinte prerapoarte pentru 
şedinţa următoare, spre a facilita dezbaterile.  
 

La lucrările Comisirei au participat ca invitaţi: 
- din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, d-l Josef Koto, secretar 

de stat; 
- din partea Agenţiei Naţionale pentru Sport, d-l Gheorghe Florian, 

preşedinte.  
 
 La şedinţele Comisiei din 21 şi 22 martie au absentat trei deputaţi: 
Anastase Roberta Alma, Ganţ Ovidiu Victor şi Iacob-Ridzi Monica Maria.  
 
 

La şedinţele Comisiei din 21 şi 22 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 
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- Preda Ion 
- Puşcă Mircea Valer 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla 
- Stanciu Anghel 
- Ştiucă Alecsandru 
- Toma Horia-Victor 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE           
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 


