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

Bucureşti, 12 septembrie 2006
Nr.29/280
SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 5 şi 6 septembrie 2006
Marţi, 5 septembrie, orele 15,00, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret, sport, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale s-au întrunit în
şedinţă comună pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege privind
statutul minorităţilor naţionale din România. Dezbaterile vor continua, tot pe
articole, într-o şedinţă următoare.
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în şedinţă
de lucru Miercuri, 6 septembrie, orele 10,00, sub conducerea d-nei deputat
Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele comisiei, a adoptat următoarea ordine de
zi:
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
fizice şi sportului nr.69/2000. Raport. Pl-x 427/2006.
2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică,
dezvoltarea tehnologică şi inovare. Raport. Pl-x. 432/2006.
3. Proiectul de lege pentru aderarea Guvernului României la
Convenţia privind Organizarea Hidrografică Internaţională,
adoptată la Monaco la 3 mai 1967 şi intrată în vigoare la 22
septembrie 1970. Aviz. Pl-x 573/2006.
4. 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
5. Proiectul de lege asupra parteneriatului public-privat pentru
cercetarea ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi
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industriei alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic.
Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice. Pl-x 409/2006.
6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Raport
comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi
Comisia pentru cultură, artă, mijloace de informare în masă.
Pl-x 632/2006.
7. Propunere legislativă “Legea practicii”. Raport. Pl-x 519/2006.
8. Propunere legislativă “Legea Fondului Naţional pentru Tineret”.
Raport. Pl-x 453/2006.
După o prezentare, efectuată de către d-na Preşedintă a Comisiei, a
priorităţilor legislative, transmise de Guvern, şi a altor aspecte privind
activitatea derulată în intervalul dintre sesiuni, se trece la analiza punctelor
aflate pe ordinea de zi.
Dezbaterile încep cu analiza Propunerii legislative “Legea Fondului
Naţional pentru Tineret”. După mai multe discuţii s-a hotărât, cu
unanimitate de voturi, solicitarea prelungirii termenului de depunere a
rapportului, având în vedere numeroasele confuzii existente în acest
domeniu, precum şi problemele generate de adoptarea acesteia în forma
existentă.
Punctul următor al ordinei de zi a vizat dezbaterea proiectului de lege
pentru aderarea Guvernului României la Convenţia privind
Organizarea Hidrografică Internaţională, adoptată la Monaco la 3 mai
1967 şi intrată în vigoare la 22 septembrie 1970. După raportul prezentat
de către d-l deputat Vladimir Fârşirotu, întreaga Comisie votează, cu
unanimitate de voturi, emiterea unui aviz favorabil
Analizând Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică,
dezvoltarea tehnologică şi inovare, proiect retrimis în vederea
reexaminării, Comisia constată că nu există un punct de vedere actualizat şi
foarte clar exprimat din partea Guvernului. În consecinţă, Comisia, cu
unanimitate de voturi, a decis solicitarea unui nou termen de depunere a
raportului suplimentar.
Dezbaterile continuă cu Proiectul de lege privind creşterea
siguranţei în unităţile de învăţământ., dar Comisia amână luarea unei
decizii până la primirea punctului de vedere al Comisiei pentru administraţie
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
Următorul punct al ordinei de zi este reprezentat de propunerea
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe. Cu unanimitate de voturi, Comisia
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respinge propunerea legislativă, întrucât, anterior, a fost aprobat un alt
proiect de lege cu acelaşi obiect de reglementare.
Proiectul de lege privind parteneriatul public-privat pentru
cercetarea ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei
alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic a fost amânat, la
solicitarea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice.
Penultimul punct analizat de pe ordinea de zi este cel care priveşte
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fizice şi
sportului nr.69/2000. Raportul a fost retrimis la Comisie pentru
reexaminare. În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât
menţinerea aceluiaşi raport de respingere.
Ultimul punct al ordinei de zi îl constituie propunerea legislativă
“Legea practicii”. Dezbaterile au avut la bază detaliile oferite de d-l senator
Ivan Cismaru, din partea iniţiatorilor, precum şi comentariile efectuate de
către reprezentantul MedC. În final, comisia hotărăşte să întocmească raport
pozitiv, cu adoptarea în forma prezentată de iniţiatori, doar cu modificarea
titlului.
În afara ordinei de zi, Comisia este de acord cu discutarea propunerii
legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru
elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, propunere sosită pe
parcursul derulării şedinţei. În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, se
hotărăşte emiterea unui aviz negativ.
Şedinţa s-a încheiat cu fixarea raportorilor pentru alte 4 propuneri
legislative.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: d-l Gheorghe Asănică,
secretar general, şi d-na Megdonia Păunescu, director, din partea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi d-l senator Ivan Cismaru,
din partea iniţiatorilor.
La şedinţele Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anastase
Roberta Alma, Ganţ Ovidiu Victor şi Iacob Ridzi Monica Maria..
La şedinţele au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Vasilescu Lia Olguţa
- Andea Petru
- Asztalos Ferenc
- Bănicioiu Nicolae
- Radan Mihai
- Adomniţei Cristian Mihai
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- 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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