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  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în şedinţele de lucru 

din zilele de marţi, 13 iunie, orele 15,00 şi miercuri, 14 iunie, orele 10,00, sub 

conducerea d-nei deputat Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele comisiei, a adoptat ordinea 

de zi propusă de Biroul Comisiei. 

 În ziua de marţi, 13 iunie orele 15,00, au continuat dezbaterile asupra 

proiectului de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România (PL-

x.502/2005) în plenul celor trei comisii reunite: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret, sport, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

 În ziua de miercuri, 14 iunie orele 10,00, Comisia s-a întrunit în şedinţă de lucru, 

sub conducerea d-nei deputat Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele comisiei. 

Comisia a acordat votul final asupra propunerii legislative pentru completarea 

art.10, alin.1, lit. b) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, 

dezbătută într-o şedinţă anterioară.. Supusă  votului propunerea legislativă este respinsă 

deoarece a întrunit 7 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 5 abţineri, din următoarele 

motive: posturile didactice în învăţământul preuniversitar se ocupă prin concurs 

organizat la nivel naţional; în învăţământul superior candidaţii susţin concurs pe post, 
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fiind nominalizaţi după promovarea concursului, pentru a ocupa funcţia didactică 

respectivă. În învăţământul preuniversitar concursul se organizează la nivel naţional, 

candidaţii reuşiţi fiind titularizaţi în învăţământ pe posturile corespunzătoare 

specializării, în ordinea mediilor; restrângerea de activitate în învăţământul superior nu 

constituie un fenomen, ţinând seama că în prezent aproximativ 40% din posturile 

didactice sunt vacante. 

 Următorul punct care s-a discutat a fost cel privind propunerea legislativă 

„LEGEA TINERILOR”. Au mai rămas de votat art.59 şi art.64. Se supune votului art. 

59 care se aprobă cu 13 voturi pentru şi o abţinere. Art. 64 se aprobă cu unanimitate de 

voturi. Supusă votului final propunerea legislativă întruneşte unanimitate de voturi.  

Dezbaterile continuă cu proiectul de Lege parteneriatului public-privat pentru 

cercetarea ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi 

din unităţile de învăţământ agricol şi silvic, în cadrul comisiilor reunite de învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice.  

Întrucât participanţii la dezbateri au avut păreri diferite asupra unor articole din 

proiectul de Lege menţionat şi având în vedre noile propuneri ale Ministerului 

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, 

au hotărât amânarea discuţiilor pentru o şedinţă viitoare. 

S-a stabilit să se înainteze o adresă către Biroul Permanent al camerei Deputaţilor 

pentru aprobarea prelungirii termenului de depunere a raportului cu 15 zile, ţinând 

seamă de complexitatea proiectului de lege şi de necesitatea de a analiza propunerile 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

 
Marţi, 13 iunie 2006 

 
La şedinţa Comisiei din 13 iunie a.c. au absentat următorii deputaţi: Bănicioiu 

Nicolae, Anastase Roberta, Ganţ Ovidiu Victor şi Iacob-Ridzi Monica Maria.  
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  La şedinţa Comisiei din 13 iunie a.c. au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 

- Vasilescu Lia Olguţa  
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Radan Mihai  
- Adomniţei Cristian Mihai  
- Andronescu Ecaterina  
- Bîrsan Iulian-Gabriel   
- Buhăianu Cătălin 
- 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   
- Stanciu Anghel  
- Ştiucă Alecsandru   
- Toma Horia-Victor   

 
 

Miercuri, 14 iunie 2006 
 

La şedinţa Comisiei din 14 iunie a.c. au absentat următorii deputaţi: Anastase 
Roberta, Ganţ Ovidiu Victor şi Iacob-Ridzi Monica Maria şi Puşcă Mircea Valer. 

 
  La şedinţa Comisiei din 14 iunie a.c. au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 

- Vasilescu Lia Olguţa  
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Bănicioiu Nicolae 
- Radan Mihai  
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- Adomniţei Cristian Mihai  
- Andronescu Ecaterina  
- Bîrsan Iulian-Gabriel   
- Buhăianu Cătălin 
- Dumitriu Mihai  
- Fârşirotu Vladimir Mircea  
- Florea Damian  
- Găleteanu Monalisa   
- Király Andrei-Gheorghe   
- Magheru Paul   
- Manta Pantelimon 
- Moisoiu Adrian   
- Preda Ion   
- Romanescu Marcel Laurenţiu   
- Sóki Béla   
- Stanciu Anghel  
- Ştiucă Alecsandru   
- Toma Horia-Victor   

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,        
Lia Olguţa Vasilescu 

 

 
 
 
 

 

 


