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SINTEZA 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 28 şi 29 martie 2006 
 
 
 A. Marţi, 28 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, 29 martie a.c., orele 10,00, sub 
conducerea d-lui vicepreşedinte Petru Andea, a adoptat următoarea ordine de 
zi: 
 

1. - 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. Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

2. 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.  

invatamant_sala
Original



 

 

2

2

3. 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-l vicepreşedinte Petru Andea prezintă 

cele 5 noi proiecte de lege şi propuneri legislative, pentru care se stabilesc 
raportorii.  

 
Primul punct al ordinei de zi a vizat 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.  În urma dezbaterilor, cele două comisii 
reunite şi-au exprimat, în unanimitate, acordul cu proiectul de lege, în forma 
aprobată de Senat, urmând să susţină acest punct de vedere  şi în plenul 
Camerei Deputaţilor.  

 
În urma discuţiilor privind punctul 2 al ordinei de zi, referitor la 

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, comisia a hotărât, în unanimitate, să amâne dezbaterile pentru 
săptămâna următoare, întrucât nu s-a prezentat raportul subcomisiei.  

 
Punctul 3 al ordinei de zi, în legătură cu Propunerea legislativă 

privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Tehnicienilor Dentari din 
România, s-a rezumat doar la discuţii generale. Întrucât există foarte multe 
observaţii atât pe fond, cât şi în ceea ce priveşte forma de redactare, Comisia 
a hotărât, în unanimitate, continuarea dezbaterilor în proxima şedinţă.  
  

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 

- din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, d-l Josef Koto, secretar 
de stat; 

- din partea Ministerului Sănătăţii, d-na Cristina Beatrice Nimereanu, 
consilier.  
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 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi:  
 
 28 martie 2006 
 
 - Andronescu Ecaterina 
 - Buhăianu Cătălin 
 - Dumitriu Mihai 
 - Florea Damian 

- Ştiucă Alecsandru 
 
La şedinţa  Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 

 
28 martie 2006  
 
- Vasilescu Lia Olguţa 
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc înlocuit de Marton Arpad 
- Bănicioiu Nicolae 
- Radan Mihai înlocuit de Slavomir Gvozdenovici 
- Adomniţei Cristian Mihai 
- Anastase Roberta Alma înlocuită de Dan Grigore 
- Bîrsan Iulian-Gabriel 
- Fârşirotu Vladimir Mircea 
- Ganţ Ovidiu Victor înlocuit de Mircovici Niculae 
- Găleteanu Monalisa 
- Iacob-Ridzi Monica Maria înlocuită de Cosmin Popp 
- Király Andrei-Gheorghe 
- Magheru Paul 
- Manta Pantelimon 
- Moisoiu Adrian 
- Preda Ion 
- Puşcă Mircea Valer înlocuit de Uioreanu Horea 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla 
- Stanciu Anghel 
- Toma Horia-Victor înlocuit de Adrian Miuţescu 

 
La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi:  

 
 29 martie 2006:  
 

- Anastase Roberta  
- Radan Mihai  
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- Adomniţei Cristian Mihai 
- Ganţ Ovidiu Victor  
- Iacob-Ridzi Monica Maria  
- Ştiucă Alecsandru 
- Toma Horia 

 
La şedinţele Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 
29 martie 2006 
 
- Vasilescu Lia Olguţa 
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Bănicioiu Nicolae 
- 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 
 
 
 
 

PREŞEDINTE           
Lia Olguţa Vasilescu 


