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

Bucureşti, 9 mai 2006
Nr.29/172
SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de miercuri 3 şi joi 4 aprilie 2006
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în
şedinţele de lucru din zilele de miercuri, 3 mai a.c., orele 14,00 şi joi, 4 mai
a.c., orele 9,00 sub conducerea d-lui deputat Petru Andea, vicepreşedintele
comisiei, a adoptat următoarea ordine de zi:
2. Propunere legislativă privind asigurarea stagiului de practică
universitară. Raport. Pl.x.224/2006. Termen: 2 mai 2006.
Raportori: Ecaterina Andronescu, Adrian Moisoiu
3. 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.
4 Propunere legislativă privind construirea de cămine studenţeşti.
Aviz. Pl.x.261/2006. Termen: 5 mai 2006.
Raportori: Ecaterina Andronescu, Iulian Gabriel Bîrsan, Paul
Magheru
Primul punct al ordinei de zi se referă la Propunerea legislativă
privind asigurarea stagiului de practică universitară. D-l deputat Iulian
Gabriel Bârsan, în calitate de iniţiator prezintă pe scurt propunerea
legislativă şi spiritul în care a fost elaborată. După foarte multe dezbateri se
ajunge la concluzia că ar fi mai bine ca această propunere să fie revăzută şi
îmbunătăţită cu elemente din legislaţia internaţională, pentru a se formula un
act legislativ coerent şi foarte realist. Supusă votului, propunerea legislativă
este respinsă, având 13 voturi împotrivă şi o abţinere.
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Dezbaterile de la punctul 2 al ordinei de zi au vizat Propunerea
legislativă pentru completarea Art.10 alin.4 din Legea Învăţământului
nr.84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. D-l
deputat Mihai Dumitriu, în calitate de iniţiator, a adus precizări în legătură
cu această propunere legislativă, relevând experienţa concretă, inclusiuv
rezultatele pe care le-a obţinut la nivelul Inspectoratului şcolar Iaşi. La
dezbateri au luat cuvântul 10 deputaţi, majoritatea susţinând această
propunere legislativă, cu unele amendamente. Supusă votului, propunerea
legislativă a fost aprobată cu 12 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.
Ultimul punct al ordinei de zi s-a axat pe dezbaterea Propunerii
legislative privind construirea de cămine studenţeşti, în vederea eliberării
unui aviz către Comisia de buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor.
După prezentarea punctului de vedere al raportorilor, se decide, în
unanimitate, emiterea unui aviz nefavorabil, întrucât aceasta încalcă
autonomia locală, fixează preţuri de concesionare şi termene, împovărând
financiar universităţile, în caz de nefinalizare a investiţiilor (care sunt
investiţii private şi nu depind de universităţi).
Comisia ia act de celelalte proiecte de legi şi propuneri legislative
existente în portofoliu, stabilind raportorii la unele dintre acestea.
La lucrările comisiei au participat d-nii Dumitru Miron şi Josef Koto
Secretari de Stat, din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
La şedinţele Comisiei din 3 şi 4 mai a.c. au absentat următorii
deputaţi: Anastase Roberta Alma, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob-Ridzi Monica
Maria şi Vasilescu Lia Olguţa.
La şedinţele Comisiei din 3 şi 4 mai 2006 au fost prezenţi următorii
deputaţi:
- 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
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- 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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