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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 7 şi 8 noiembrie 2006
Marţi, 7 noiembrie, orele 16,00, 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 (PL-x. 502/2005). Din lipsa
cvorumului, s-a decis ca lucrările să fie reluate într-o şedinţă viitoare.
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în şedinţă
de lucru Miercuri, 8 noiembrie, orele 10,00, sub conducerea d-nei deputat
Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele comisiei, a adoptat următoarea ordine de
zi:
1. 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. PL-x. 409/2006.
Raport comun, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice.
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.58/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. PL-X
687/2006. Raport.
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii
tinerilor nr.350/2006. PL-x. 766/2006. Raport.
4. Proiectul de Lege pentru intervenţiile active în atmosferă. PL-x
781/2006. Aviz.

5. Propunerea legislativă privind Programul Naţional “Un laptop
pentru fiecare elev şi pentru fiecare cadru didactic din România”. Pl-x.
773/2006. Raport.
6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 376/2004
privind bursele private. Pl-x 772/2006. Raport.
7. Proiectul de Lege privind acordarea de miere de albine pentru copiii
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore,
autorizate sau acreditate, precum şi pentru elevii din clasele I-IV din
învăţământul de stat şi privat, autorizat sau acreditat. PL-x. 687/2006.
Raport.
8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului,
aprobată cu modificări, prin Legea nr.6/2005. PL-x. 652/2006. Raport.
Dezbaterile au început cu punctul al doilea al ordinei de zi, privind
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/2006
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. După ce s-a
exprimat punctul de vedere al Guvernului au început discuţiile la care au
participat 8 deputaţi. Proiectul de lege a fost aprobat cu unanimitate de
voturi.
Dezbaterile au continuat cu Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.39/2006 privind prorogarea termenului de
intrare în vigoare a Legii tinerilor nr.350/2006. În urma discuţiilor care au
avut loc proiectul de lege este respins de cu 8 voturi pentru respingere, 4
împotrivă şi 3 abţineri.
Următorul punct de pe ordinea de zi este axat pe analiza şi dezbaterea
Propunerii legislative privind Programul Naţional “Un laptop pentru
fiecare elev şi pentru fiecare cadru didactic din România”. Iniţiatorul
acestei propuneri legislative, d-l deputat Ioan Ghişe, a facut o largă
informare despre acest program adoptat în multe ţări ale lumii şi care oferă o
posibilitate reală de conectare a tinerei generaţii şi a cadrelor didactice la
informaţie, diminuând în perspectivă decalajul care ne desparte astăzi de
ţările dezvoltate în acest domeniu. La discuţii au participat 10 deputaţi, care
au relevat atât avantajele, cât şi unele probleme potenţiale în derularea unui
asemenea program. Propunerea legislativă a fost aprobată cu 14 voturi
pentru şi 2 abţineri.
Punctul următor al ordinei de zi a vizat Propunerea legislativă
pentru modificarea Legii nr. 376/2004 privind bursele private. În urma
unei prezentări detaliate a acestei iniţiative legislative au avut loc discuţii
soldate cu aprobarea variantei propuse de Senat, cu 12 voturi pentru şi trei
abţineri.

2

Penultimul punct al ordinei de zi s-a referit la Proiectul de Lege
privind acordarea de miere de albine pentru copiii preşcolari din
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, autorizate sau
acreditate, precum şi pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de
stat şi privat, autorizat sau acreditat. Proiectul de lege a fost retrimis de
către Plenul Camerei Deputaţilor pentru a fi reexaminat şi pentru a se depune
un raport suplimentar. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de lege,
inclusiv raportul suplimentar întocmit.
Dezbaterile s-au încheiat cu Proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în
domeniul învăţământului, aprobată cu modificări, prin Legea nr.6/2005.
Acesta fusese retrimis Comisiei în şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor, în
vederea reexaminării. În urma discuţiilor care au avut loc, cu unanimitate de
voturi, Comisia a aprobat propunerea legislativă şi raportul suplimentar.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: d-na Pasztor Gabriela,
secretar de stat, şi d-l Anton Anton, Preşedinte al Autorităţii Naţionale
pentru Cercetare Ştiinţifică, din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
d-l Lohan Decebal din partea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, d-na
Pocora Cristina, secretar de stat, Departamentul Relaţia cu Parlamentul,
iar ca iniţiatori d-l senator David Gheorghe, d-l deputat Ghişe Ioan şi d-na
deputat Popescu Constanţa Ionica.
La şedinţele Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Vasilescu Lia Olguţa
- Andea Petru
- Asztalos Ferenc
- Bănicioiu Nicolae
- Radan Mihai
- Adomniţei Cristian Mihai – înlocuit de Strungă Emil
- Andronescu Ecaterina
- Bîrsan Iulian-Gabriel
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu
- Dumitriu Mihai
- Fârşirotu Vladimir Mircea
- Florea Damian
- Găleteanu Monalisa
- Király Andrei-Gheorghe
- Magheru Paul
- Manta Pantelimon
- Mătuşa Tudor
- Moisoiu Adrian
- Preda Ion
- Puşcă Mircea Valer
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- Romanescu Marcel Laurenţiu
- Sóki Béla
- Stanciu Anghel
- Ştiucă Alecsandru
- Toma Horia-Victor
La şedinţele Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anastase
Roberta Alma, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob Ridzi Monica Maria.

PREŞEDINTE,
Lia Olguţa Vasilescu
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