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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de marţi 23 şi miercuri 24 mai 2006
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în
şedinţele de lucru din zilele de marţi, 23 mai 2006, orele 16,00 şi miercuri,
24 mai 2006, orele 10,00, sub conducerea d-nei deputat Lia Olguţa
Vasilescu, preşedintele comisiei, a adoptat următoarea ordine de zi:
Marţi, 23 mai orele 16,00
1. Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din
România. PL-x.502/2005. Raport comun.
Şedinţa comună a fost amânată din lipsă de cvorum. Lucrările se vor
relua în şedinţa viitoare.
Miercuri, 24 mai orele 10,00
1. Propunere legislativă “LEGEA TINERILOR”. Raport. Pl.x.
171/2006.
2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea centrelor de informare şi
consultanţă pentru tineret. Raport. Pl.x. 170/2006.
3. Modul în care este pregătită şcoala românească de a finaliza
anul şcolar 2005/2006. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor
pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învăţământul
preuniversitar.
La primul punct al ordinei de zi, Comisia a luat în dezbatere
Propunerea legislativă “LEGEA TINERILOR”. Conform hotărârilor
anterioare, dezbaterile vizează analiza concomitentă a propunerii legislative

menţionată mai sus cu proiectul Legii Tineretului din legislatura trecută. În
urma dezbaterii pe articole, care sunt votate în unanimitate, se hotărăşte ca
cele câteva articole care vizează elemente, ce ţin de domeniul financiar şi
juridic, să fie discutate după consultarea unor specialişti din Ministerul
Finanţelor şi din zona juridică. La dezbateri au luat cuvântul 12 deputaţi.
Punctul al doilea al ordinei de zi a vizat Proiectul de Lege privind
înfiinţarea centrelor de informare şi consultanţă pentru tineret. După ce, în
calitate de iniţiator, deputata Roberta Anastase prezintă proiectul de lege, au
loc dezbateri pe articole, votate în unanimitate. Comisia hotărăşte, în
unanimitate, ca votul final să aibă loc în următoarea şedinţă.
La ultimul punct al ordinei de zi, Comisia a dorit să cunoască
principalele aspecte legate de finalizarea anului şcolar, din două surse: de la
nivel central şi de la nivel local. Pentru prezentarea acestor aspecte au
răspuns invitaţiei d-na Paloma Petrescu, Secretar de stat în Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, şi d-l Cristian Alexandrescu, inspector şcolar general
al Municipiului Bucureşti. După prezentarea informărilor, de către cei doi
invitaţi, au luat cuvântul 8 deputaţi care au discutat diverse aspecte ale
învăţământului preuniversitar şi superior: de la curriculum de istorie din
învăţământul preuniversitar, până la viitorul proiect al Legii învăţământului.
Reuniunea a fost apreciată ca fiind deosebit de utilă, în efortul de cunoaştere
a problemelor cu care se confruntă învăţământul şi a activităţii desfăşurate de
cei care răspund de gestionarea acestuia. În acelaşi timp, această întâlnire
asigură o bază pentru o cooperare mai bună între Comisia de profil a
Camerei Deputaţilor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi chiar
inspectoratele, respectiv universităţile de stat şi particulare.
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: d-na Paloma Petrescu –
secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării; d-l Kiraly Borbely,
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi
d-l Cristian
Alexandrescu, inspector general, Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti.
Marţi, 23 mai 2006
La şedinţa Comisiei din 23 mai 2006 au absentat următorii deputaţi:
Ganţ Ovidiu Victor şi Iacob-Ridzi Monica Maria
La lucrările Comisiei din 23 mai 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Vasilescu Lia Olguţa
- Andea Petru
- Asztalos Ferenc
- Bănicioiu Nicolae
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- Radan Mihai
- Adomniţei Cristian Mihai
- Anastase Roberta Alma
- Andronescu Ecaterina
- Bîrsan Iulian-Gabriel
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu
- Dumitriu Mihai
- Fârşirotu Vladimir Mircea – înlocuit de Mircea Costache
- 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
- Ştiucă Alecsandru
- Toma Horia-Victor
Miercuri, 24 mai 2006
La şedinţa Comisiei din 24 mai 2006 au absentat următorii deputaţi:
Vladimir Fârşirotu, Ganţ Ovidiu Victor şi Iacob-Ridzi Monica Maria
La lucrările Comisiei din 24 mai 2006 au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Vasilescu Lia Olguţa
- Andea Petru
- Asztalos Ferenc
- Bănicioiu Nicolae
- Radan Mihai
- Adomniţei Cristian Mihai
- Anastase Roberta Alma
- Andronescu Ecaterina
- Bîrsan Iulian-Gabriel
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu
- Dumitriu Mihai
- Florea Damian
- Găleteanu Monalisa

3

- Király Andrei-Gheorghe
- Magheru Paul
- Manta Pantelimon
- Moisoiu Adrian
- Preda Ion
- Puşcă Mircea Valer
- Romanescu Marcel Laurenţiu
- Sóki Béla
- Stanciu Anghel
- Ştiucă Alecsandru
- Toma Horia-Victor

PREŞEDINTE,
Lia Olguţa Vasilescu
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