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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de miercuri, 12 aprilie 2006

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în şedinţa
de lucru din ziua de miercuri, 12 aprilie a.c., orele 10,00, sub conducerea dnei Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele comisiei, a adoptat următoarea ordine
de zi:
1. Propunere legislativă privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili
de performanţă înaltă. Raport. PL.X.128/2006. Termen: 10 aprilie 2006.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.17/2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada
octombrie 2001 – septembrie 2004 pentru personalul didactic din
învăţământul de stat. Raport comun, împreună cu Comisia de buget,
finanţe şi bănci. PL.X.189/2006. Termen: 13 aprilie 2006.
3. Proiectul de lege privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap. Aviz. PL.X.193/2006. Termen: 12 aprilie 2006.
4. Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.9/2003
privind Ordinul Meritul Sportiv şi Medalia Meritul Sportiv. Aviz.
PL.X.196/2006. Termen: 12 aprilie 2006.
5. Propunere legislativă privind acordarea unei măsuri reparatorii
pentru cei care, având titlul de doctor în ştiinţe, nu au beneficiat de
prevederile Legii nr.128/1997 (Statutul personalului didactic). Aviz.
PL.X.179/2006. Termen: 12 aprilie 2006.
6. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul
de integrare europeană. Aviz. PL.X 218/2006. Termen: 20 aprilie 2006.
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7. Propunere legislativă „LEGEA TINERILOR”. Raport. PL.X.
171/2006. Termen: 13 mai 2006.
8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea centrelor de informare şi
consultanţă pentru tineret. Raport. PL.X.170/2006. Termen: 13 mai 2006.
9. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului
Tineretului din România – CTR. Raport. PL.X.175/2006. Termen: 13 mai
2006.
Primul punct al ordinei de zi a vizat Propunerea legislativă privind
educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă. După
prezentarea punctului de vedere al iniţiatorilor (în numele cărora a fost
prezent d-l deputat Bogdan Pascu), dezbaterile s-au axat pe faptul că se
introduce o discriminare pozitivă, utilă susţinerii tinerilor supradotaţi, că
Legea învăţământului are prevederi care pot să faciliteze susţinerea tinerilor
respectivi etc. Se propune ca ideea de bază să fie detaliată în viitoarea lege a
învăţământului. Cu majoritate de voturi, Comisia respinge propunerea
legislativă.
În urma discuţiilor privind punctul 2 al ordinei de zi, referitor la
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.17/2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din
perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 pentru personalul didactic
din învăţământul de stat, comisiile reunite au hotărât, în unanimitate, să
aprobe acest proiect de lege, în forma adoptată de Senat.
Dezbaterile de la punctul 3 al ordinei de zi, în legătură cu Proiectul
de lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, s-au concretizat în aprobarea, cu unanimitate de voturi, a
eliberării unui aviz favorabil, luând în consideraţie amendamentele propuse.
Punctul 4 al ordinei de zi a vizat Proiectul de Lege pentru
completarea art.1 din Legea nr.9/2003 privind Ordinul Meritul Sportiv şi
Medalia Meritul Sportiv. În urma discuţiilor care au avut loc, Comisia
hotărăşte, cu majoritate de voturi, să elibereze un aviz negativ.
La cel de-al cincilea punct de pe ordinea de zi, în legătură cu
Propunerea legislativă privind acordarea unei măsuri reparatorii
pentru cei care, având titlul de doctor în ştiinţe, nu au beneficiat de
prevederile Legii nr.128/1997 (Statutul personalului didactic),
dezbaterile analizează în fond consecinţele adoptării acestei propuneri
legislative. Este prezent, în numele iniţiatorilor, d-l deputat Vasile Filip
Soporan. În final, Comisia, cu majoritate de voturi, hotărăşte respingerea
propunerii legislative.
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Punctul 6 al ordinei de zi s-a referit la Proiectul de Lege privind
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2005 pentru
realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană.
După vii dezbateri, în baza preraportului elaborat, discuţiile înclinau spre
respingerea acestui proiect de lege. Din lipsa cvorumului, s-a hotărât
amânarea votului pentru următoarea şedinţă.
La dezbaterea ultimelor 3 puncte de pe ordinea de zi, referitoare la
legile tineretului, au participat şi reprezentanţi ai O.N.G.-urilor din
domeniul tineretului. Totodată, în cadrul programului PHARE
“Îmbunătăţirea capacităţii administrative a Parlamentului României” la
aceste dezbateri a participat şi o delegaţie a Adunării Naţionale din Franţa,
respectiv ai Secţiunii “Consultarea şi participarea reprezentanţilor societăţii
civile la activitatea legislativă”. Dezbaterile, extrem de aprinse, au vizat
aspecte generale legate de acoperirea vidului legislativ în domeniul
tineretului. Această experienţă s-a dovedit a fi utilă, chiar dacă nu s-a
finalizat cu adoptarea unor documente concrete. Invitaţii francezi au apreciat
modul de lucru şi dialogul eficient dintre deputaţi şi reprezentanţii societăţii
civile.
-

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, d-l Dumitru Miron,
secretar de stat;
din partea Agenţiei Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, d-l Bogdan
Lehel, vicepreşedinte;
din partea Agenţiei Naţionale pentru Sport, d-l Gheorghe Florian,
preşedinte;
din partea iniţiatorilor, d-nii deputaţi Bogdan Pascu şi Vasile Filip
Soporan;
din partea Consiliului Tineretului din România, d-l Viorel Preoteasa,
preşedinte;
din partea Federaţiei Asociaţiei Studenţilor Economişti din România, d-l
Ionuţ Croitoru, preşedinte;
din partea Asociaţiei Studenţilor din Universitatea din Bucureşti, d-l
George Păduraru, preşedinte;
din partea Societăţii Cultural-Artistice de Tineret SCAT Concret, d-l
Serghei Mihai Tudor, preşedinte.

La şedinţa Comisiei din 12 aprilie a absentat d-l deputat Ganţ Ovidiu
Victor.
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La şedinţa Comisiei din 12 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
- 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
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