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SINTEZA 
 

lucrărilor Comisiei din ziua de 4 aprilie 2006 
 
 
 A. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în 
şedinţa de lucru din ziua de marţi, 4 aprilie a.c., orele 13,00, sub conducerea 
d-lui vicepreşedinte Petru Andea, a adoptat următoarea ordine de zi: 
 
1. 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.  

2. Propunere legislativă privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de 
performanţă înaltă. Raport. PL-x 128/2006, Termen: 10 aprilie 2006. 

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.  

4. Proiectul de lege privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea 
căminelor studenţeşti private. Aviz. PL-x 192/2006. Termen: 7 aprilie 
2006. 

5. Proiectul de lege privind instituirea unor burse acordate de consiliul 
local, în localităţile din mediul rural. Aviz. PL-x 191/2006. Termen: 7 
aprilie 2006.  
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Primul punct al ordinei de zi l-a constituit 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, în unanimitate, Comisia respinge propunerea legislativă 
respectivă, urmând să se susţină acelaşi punct de vedere  şi în plenul 
Camerei Deputaţilor.  

 
Punctul 2 al ordinei de zi, vizând Propunere legislativă privind 

educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă, a fost 
amânat, întrucât iniţiatorul a solicitat în mod expres prezenţa sa la dezbateri. 
Fiind plecat în străinătate, Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi 
amânarea dezbaterilor pentru şedinţa următoare, chiar dacă termenul de 
depunere a raportului va fi depăşit cu două zile.  

 
Dezbaterile pe articole la 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, au relevat necesitatea efectuării unor 
amendamente, care priveau atât forma, cât şi fondul acesteia. Cu unanimitate 
de voturi, Comisia este de acord cu emiterea unui aviz favorabil, precum şi 
cu amendarea textului propus.  

 
Punctul 4 s-a referit la Proiectul de lege privind sprijinul acordat 

investitorilor pentru construirea căminelor studenţeşti private. În urma 
dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi şi cu amendamente, avizează 
favorabil proiectul de lege menţionat mai sus.  

 
Ultimul punct al ordinei de zi s-a axat pe dezbaterea Proiectul de 

lege privind instituirea unor burse acordate de consiliul local, în 
localităţile din mediul rural. Cu unanimitate de voturi, Comisia hotărăşte 
cu 10 voturi pentru şi 4 abţineri, emiterea unui aviz nefavorabil, întrucât 
proiectul de lege reprezintă o suprareglementare în domeniu.  
 

B. Marţi, 4 aprilie, 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. 
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La punctul 2 al ordinei de zi a participat, ca invitat, d-l Mircea Ifrim, 
preşedintele Comisiei de sănătate a Camerei Deputaţilor.  
 
 La şedinţele Comisiei din 4 aprilie 2006 a absentat d-na deputat 
Iacob-Ridzi Monica Maria.  
 

La şedinţele Comisiei din 4 aprilie 2006 au fost prezenţi următorii 
deputaţi: 

 
- Vasilescu Lia Olguţa 
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Bănicioiu Nicolae 
- Radan Mihai 
- Adomniţei Cristian Mihai înlocuit de Buzatu Horaţiu 
- Andronescu Ecaterina 
- Anastase Roberta Alma înlocuită de Cosmin Popp 
- Bîrsan Iulian-Gabriel 
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu 
- Dumitriu Mihai 
- Fârşirotu Vladimir Mircea 
- Florea Damian 
- Ganţ Ovidiu Victor înlocuit de Amet Aledin 
- Găleteanu Monalisa 
- Király Andrei-Gheorghe 
- Magheru Paul 
- Manta Pantelimon 
- Moisoiu Adrian 
- Preda Ion 
- Puşcă Mircea Valer 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla înlocuit de Marton Arpad 
- Stanciu Anghel 
- Ştiucă Alecsandru 
- Toma Horia-Victor 

PREŞEDINTE, 

Lia Olguţa Vasilescu 
 


