PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Bucureşti, 3 mai 2006
Nr.29/166
SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de miercuri 26 şi joi 27 aprilie 2006
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în
şedinţele de lucru din ziua de miercuri, 26 aprilie a.c., orele 14,00 şi joi, 27
aprilie a.c., orele 9,00 sub conducerea d-lui deputat Petru Andea,
vicepreşedintele comisiei, a adoptat următoarea ordine de zi:
1. 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.
Reluarea votului.
Raportori: Ecaterina Andronescu, Horia Victor Toma,
Alecsandru Ştiucă.
2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.84 din 24 iulie
1995, Legea învăţământului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Raport. PL.x.203/2006. Termen: 20 aprilie 2006.
Raportori: Găleteanu Monalisa, Ion Preda
3. Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 167(5) şi
176(1) ale legii învăţământului nr.84/1995 modificat şi completat prin Legea
nr.354/2004. Raport. PL.x.183/2006. Termen: 20 aprilie 2006.
Raportori: Găleteanu Monalisa, Horia Victor Toma
4. Proiectul de Lege privind recunoaşterea Institutului de Ştiinţe
Administrative Paul Negulescu a calităţii de instituţie care asigură
perfecţionarea pregătirii profesionale pentru administraţia publică. Raport
suplimentar. PL.x.30/2006. Termen: 27 aprilie 2006.
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5. Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.752/2001
privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române. Raport.
PL.X.221/2006. Termen: 27 aprilie 2006.
Raportori: Ecaterina Andronescu, Anghel Stanciu, Mircea Valer
Puşcă
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002.
Aviz. PL.X.239/2006. Termen: 2 mai 2006.
Raportori: Petru Andea, Ecaterina Andronescu, Iulian Gabriel
Bîrsan
7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
24/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind
promovarea culturii scrise. Aviz. PL.X.237/2006. Termen: 2 mai 2006.
Raportori: Petru Andea, Iulian Gabriel Bîrsan
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
18/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare
sectorială iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor. Aviz. PL.X.235/2006.
Termen: 2 mai 2006.
Raportori: Petru Andea
9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru
Drepturile de Autor. Aviz. PL.X.238/2006. Termen: 2 mai 2006.
Raportori: Ecaterina Andronescu, Anghel Stanciu
10. Propunere legislativă privind asigurarea stagiului de practică
universitară. Raport. Pl.x.224/2006. Termen: 2 mai 2006. De stabilit
raportorii.
11. Propunere legislativă privind educaţia tinerilor supradotaţi
capabili de performanţă înaltă. Raport suplimentar. Pl.x.128/2006. Termen:
3 mai 2006.
12. Propunere legislativă pentru completarea Art.10 alin.4 din Legea
Învăţământului nr.84/1995 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Raport. Pl.x.298/2006. Termen: 3 mai 2006. De stabilit
raportorii.
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13. Propunere legislativă privind clasificarea informaţiilor care
vizează măsurile de protecţie a tinerilor. Aviz. Pl.x. 272/2006. Termen: 5
mai 2006.
Raportori: Alecsandru Ştiucă
14. Propunere legislativă privind construirea de cămine studenţeşti.
Aviz. Pl.x.261/2006. Termen: 5 mai 2006.
Raportori: Ecaterina Andronescu, Iulian Gabriel Bîrsan, Paul
Magheru
15. Propunere legislativă „LEGEA TINERILOR”. Raport. PL.X.
171/2006. Termen: 13 mai 2006.
16. Proiectul de Lege privind înfiinţarea centrelor de informare şi
consultanţă pentru tineret. Raport. PL.X.170/2006. Termen: 13 mai 2006.
17. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea
Consiliului Tineretului din România – CTR. Raport. PL.X.175/2006.
Termen: 13 mai 2006.
18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport. Raport.
PL.X. 234/2006. Termen: 16 mai 2006.
Raportori: Anghel Stanciu, Mircea Valer Puşcă, Cătălin
Buhăianu
19. Proiectul de Lege pentru acordarea unui ajutor financiar cadrelor
didactice în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe
suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice.
Raport. PL.X. 242/2006. Termen: 16 mai 2006.
Raportori: Ecaterina Andronescu, Anghel Stanciu,
Paul
Magheru, Horia Victor Toma
20. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea
condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor. Raport.
Pl.x. 271/2006. Termen: 18 mai 2006.
Raportori: Mihai Dumitru, Horia Victor Toma
21. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în
sport. Raport. PL.x. 305/2006. Termen: 18 mai 2006. De stabilit
raportorii.
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22. Propunere legislativă privind proclamarea anului 2008. Aviz.
Pl.x.332/2006. Termen: 23 mai 2006. De stabilit raportorii.
Având în vedere ordinea de zi extrem de încărcată, Comisia a fost de
acord ca dezbaterile să ţină cont de prezenţa invitaţilor, de alte elemente care
pot interveni şi ca atare să nu se respecte strict ordinea în care a fost
prezentată.
Urmare a acestei decizii, dezbaterile au început cu punctul 6 de pe
ordinea de zi, respectiv Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii
bibliotecilor nr.334/2002. După prezentarea, de către d-l deputat Petru
Andea, a punctului de vedere al raportorilor, din care reiese că Ordonanţa
Guvernului nr.26/2006 răspunde necesităţii de îmbunătăţire a reglementărilor
actuale şi punerii în valoare a patrimoniului documentar naţional. Cu
unanimitate de voturi Comisia aprobă eliberarea avizului favorabil.
Punctul 7 al ordinei de zi a vizat Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise. În numele
raportorilor d-l deputat Petru Andea prezintă argumentele în baza cărora se
propune emiterea unui aviz favorabil. Comisia, cu unanimitate de voturi
aprobă eliberarea acestui aviz.
În continuare, se analizează punctul 8 al ordinei de zi, referitor la
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000
privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială
iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor. Ţinând cont de punctul de vedere
exprimat de d-l deputat Petru Andea, în calitate de raportor, cât şi de
comentariile celor înscrişi la cuvânt, Comisia, cu unanimitate de voturi,
aprobă emiterea unui aviz favorabil.
La punctul 9 al ordinei de zi s-a aflat înscris Proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii
administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. În urma
discuţiilor care au avut loc, cu unanimitate de voturi, Comisia este de acord
cu eliberarea avizului favorabil.
Dezbaterile au continuat cu punctul 13 de pe ordinea de zi, în legătură
cu Propunerea legislativă privind clasificarea informaţiilor care vizează
măsurile de protecţie a tinerilor. După ce d-l deputat Mircea Puşcă exprimă
punctul de vedere, în calitate de iniţiator, şi ca urmare a celorlalte participări
la discuţii, Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, emiterea avizului
favorabil.
La punctul 5 al ordinei de zi s-a aflat înscris Proiectul de Lege pentru
modificarea art.10 din Legea nr.752/2001 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei Române. În numele raportorilor, d-l deputat Mircea
4

5
Puşcă propune aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat, cu
un amendament referitor la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat
pentru indemnizaţiile prevăzute la aliniatele anterioare. Cu acest
amendament, Comisia aprobă cu unanimitate de voturi înaintarea plenului
Camerei Deputaţilor a unui raport favorabil.
Dezbaterile continuă cu punctul 3 de pe ordinea de zi, care se referă la
propunerea legislativă pentru modificarea articolelor 167(5) şi 176(1) ale
legii învăţământului nr.84/1995 modificat şi completat prin Legea
nr.354/2004. După ce se prezintă punctul de vedere al Guvernului şi după ce
iniţiatorul propunerii legislative, d-l deputat Andrei Kiraly, argumentează
necesitatea îmbunătăţirii Legii învăţământului, au loc dezbateri asupra luării
în considerare a observaţiilor Guvernului. Cu unanimitate de voturi, Comisia
aprobă emiterea unui raport favorabil, în varianta rezultată prin includerea
observaţiilor Guvernului.
Punctul 2 al ordinei de zi se referă la propunerea legislativă privind
modificarea Legii nr.84 din 24 iulie 1995, Legea învăţământului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. D-l deputat Ion
Preda, în calitate de raportor, propune, împreună cu d-l deputat Mircea
Puşcă, două amendamente prin care se preiau observaţiile Guvernului. Se
repară eroarea întreprinsă de iniţiatorii care doreau modificarea art.158 şi nu
a art.15 alin. (8). Punctul de vedere al Guvernului este negativ şi susţinut de
d-l Secretar de stat Dumitru Miron. În urma dezbaterilor foarte aprinse,
Comisia, cu unanimitate de voturi, aprobă elaborarea unui raport favorabil,
incluzând cele două amendamente.
În final, se ia în dezbatere, în şedinţă comună cu Comisia pentru
buget-finanţe şi bănci, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.17/2000 cu privire la plata diferenţelor salariale
din perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 pentru personalul didactic
din învăţământul de stat, proiect retrimis de la Plenul Camerei Deputaţilor,
pentru elaborarea unui raport suplimentar. Dezbaterile au fost extrem de vii,
iar cele două comisii reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, menţinerea
raportului înaintat iniţial Plenului Camerei Deputaţilor, fără modificări, în
forma adoptată de Senat.
Comisia hotărăşte. cu unanimitate de voturi, ca celelalte puncte de pe
ordinea de zi să fie discutate în următoarea şedinţă
La lucrările comisiei a participat d-l Dumitru Miron, Secretar de Stat,
din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
La şedinţele Comisiei din 26 şi 27 aprilie au absentat următorii
deputaţi: Anastase Roberta Alma, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob-Ridzi Monica
Maria şi Vasilescu Lia Olguţa.
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La şedinţele Comisiei din 26 şi 27 aprilie 2006 au fost
prezenţi următorii deputaţi:
- 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

6

