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

Bucureşti, 27 iunie 2006
Nr.29/233
SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de marţi 20 şi miercuri 21 iunie 2006
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în
şedinţele de lucru din zilele de marţi, 20 iunie, orele 14,00 şi miercuri, 21
iunie, orele 10,00, sub conducerea d-nei deputat Lia Olguţa Vasilescu,
preşedintele comisiei, a adoptat următoarea eşalonare a lucrărilor:
Marţi, 20 iunie orele 16,00
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. Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din
România. PL-x.502/2005. Raport comun.
Lucrările au fost conduse de d-na Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele
comisiei. Rapoartele primelor două proiecte au revenit la comisie pentru
modificări care ţin de tehnica legislativă. În consecinţă, acestea au fost
efectuate şi au fost supuse dezbaterii Comisiei. Plenul Comisiei a aprobat, cu
unanimitate de voturi, rapoartele in forma modificată.
În continuare, dezbaterile au avut în atenţie punctul 3 al ordinei de zi,
şi s-au derulat în şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale, şi Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi. Dezbaterile au continuat pe articole, urmând ca întrunirea să fie
reluată săptămâna viitoare.
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 27,
absentând următorii: Andea Petru, Bănicioiu Nicolae, Anastase Roberta,
Andronescu Ecaterina, Buhăianu Cătălin, Florea Damian, Ganţ Ovidiu
Victor, Iscob-Ridzi Monica Maria.

La şedinţa Comisiei din 20 iunie a.c. au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Vasilescu Lia Olguţa
- Asztalos Ferenc înlocuit de Marton Arpad
- Radan Mihai
- Adomniţei Cristian Mihai
- Bîrsan Iulian-Gabriel
- Dumitriu Mihai
- Fârşirotu Vladimir Mircea
- 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, 21 iunie orele 10,00
Comisia, sub conducerea d-nei deputat Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele
comisiei, a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.128/1997
privind Statutul personalului didactic. Raport. Pl-x 476/2006.
2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. Raport. Pl-x 427/2006.
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 206/2004
privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare. Raport. Pl-x 432/2006.
4. Propunere legislativă “Legea practicii”. Raport. Pl-x 519/2006.
5. Proiectul de Lege privind creşterea siguranţei în unităţile de
învăţământ. Raport comun cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. Pl-x 510/2006.
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.157 din 14 mai 2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul
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României” pentru formarea managerilor dins ectorul public. Raport. Pl-x
481/2006.
Dezbaterile încep cu proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. Având în vedere că discuţiile
pe fond s-au derulat anterior, Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi
proiectul de lege în forma adoptată de Senat.
Se continuă dezbaterile cu punctul 4 de la ordinea de zi, respectiv,
propunerea legislativă “Legea practicii”. În numele iniţiatorilor d-l senator
Ivan Cismaru a explicat raţiunile pentru care întreaga Comisie de profil a
Senatului a fost de acord să iniţieze o astfel de propunere legislativă. La
dezbaterile din Comisie au participat 12 vorbitori, iar concluzia a fost aceea
că propunerea legislativă va include la dezbaterile din Senat, inclusiv
amendamentele deputaţilor.
Revenindu-se la primele puncte ale ordinei de zi, se supune dezbaterii
punctul 2, respectiv, Propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. În urma
dezbaterii, Comisia respinge propunerea legislativă cu 13 voturi pentru şi 2
abţineri.
Dezbaterile continuă cu punctul 1 de la ordinea de zi, privind
Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.128/1997 privind
Statutul personalului didactic. În urma discţiilor, propunerea este aprobată
cu 18 voturi pentru şi o abţinere.
Următorul punct dezbătut este cel referitor la Propunerea legislativă
pentru modificarea şi completarea Legii nr.157 din 14 mai 2004 privind
instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea
managerilor din sectorul public. Rezultatul dezbaterilor este respingerea
acestei propuneri legislative cu 12 voturi împotrivă, 3 pentru şi o abţinere.
Ultimul punct al ordinei de zi este reprezentat de Proiectul de Lege
privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. La dezbateri au
participat 8 deputaţi. Comisia cu unanimitate de voturi aprobă, după
dezbaterea pe articole, forma care se va susţine la dezbaterea în şedinţă
comună cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: d-l Vasile Năstăsescu,
director, din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării; d-nii Ion Pandele
şi Cristina Racoviţă, director, respectiv consilier juridic, din partea Agenţiei
Naţionale pentru Sport; d-l Ivan Cismaru, senator, şi d-na Cornelia
Ardelean, deputat, din partea iniţiatorilor.
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La şedinţa Comisiei din 21 iunie a.c. au absentat următorii deputaţi:
Andea Petru, Anastase Roberta, Ganţ Ovidiu Victor şi Iacob-Ridzi
Monica Maria.
La şedinţa Comisiei din 21 iunie a.c. au fost prezenţi următorii
deputaţi:
- Vasilescu Lia Olguţa
- Asztalos Ferenc
- Bănicioiu Nicolae
- 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

PREŞEDINTE,
Lia Olguţa Vasilescu
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