PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
BUCUREŞTI, 18 septembrie 2007
Nr.29/313
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 septembrie 2007
Marţi, 11 septembrie 2007
La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 4
deputaţi, după cum urmează:
- Anastase Roberta - Grupul Parlamentar al PD
- Ganţ Ovidiu Victor – Grupul Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale
- Iacob-Ridzi Maria Monica – Grupul Parlamentar al PD
- Toma Horia Victor - Grupul Parlamentar al PNL
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:
M.E.C.T.
- Gabriela Pasztor – secretar de stat
Agenţia Naţională pentru Sport
- Octavian Bellu - preşedinte
Ministerul Finanţelor
- Diaconescu Camelia - consilier
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Lucrările şedinţei sunt conduse de d-na Lia Olguţa Vasilescu,
preşedintele Comisiei.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) şi (5) ale art.64 din
Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. Pl-x 464/2007. Termen: 20
septembrie 2007. Iniţiatori: Apostolache Mihai Cristian.
2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi
sportului nr.69/2000. Plx 414/2007. Raport. Termen: 13 septembrie 2007.
Iniţiatori: Săniuţă Marian Florian,, Vlase Petru Gabriel, Buzatu Dan
Horaţiu, Scutaru Adrian George, Zaharia Claudius Mihail, Iriza Marius,
Toró Tiberiu, Stănişoară Mihai, Hellvig Eduard Rau. Raportori:
Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu, Florea Damian.
3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.101
din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Plx 445/2007.
Raport. Termen: 18 septembrie 2007. Iniţiatori: Lia Olguţa Vasilescu.
Toma Horia Victor, Preda Ion, Puşcă Mircea.
4. Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95
din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare. Plx 517/2007. Aviz. Termen: 2 octombrie 2007.
Iniţiatori: Buşoi Cristian Silviu.

În prima parte a şedinţei lucrările sunt conduse de dl. Ferenc Asztalos,
vicepreşedintele comisiei. Dezbaterile încep cu proiectul de Lege pentru
modificarea alin. (1) şi (5) ale art.64 din Legea educaţiei fizice şi sportului
nr.69/2000.
Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos prezintă proiectul de lege şi arată
că se propune completarea Legii nr.69/2000 prin includerea campionilor
mondiali universitari în rândul persoanelor care primesc renta viageră,
evident respectând importanţa fiecărui nivel competiţional (jocuri olimpice,
campionate

mondiale,

campionate

europene,

campionate

mondiale

universitare). În acest sens se propune ca renta viageră în cuantum de 50%
din valoarea indemnizaţiei corespunzătoare potrivit legii, să se extindă şi
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pentru sportivii de performanţă care au cucerit cu echipele lor o cupă
europeană inter-cluburi la jocuri sportive.
Dl. Octavian Bellu, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport,
subliniază că Agenţia trebuie să regândească această evaluare a rentei
viagere, să se păstreze criteriul valoric. De asemenea, arată că sursa de
finanţare nu este bine precizată, efortul financiar este foarte mare. Poziţia şi
recomandarea A.N.S. este că nu se poate susţine această iniţiativă în forma
prezentată.
Dl. deputat Mircea Puşcă apreciază punctul de vedere al preşedintelui
A.N.S. şi precizează că nu susţine propunerea legislativă. Recomandă
A.N.S. să prezinte comisiei cum ar trebui să apară această lege din punct de
vedere european.
Dl. deputat Cătălin Buhăianu arată că sunt şi sportivi străini care
activează la echipele de club, în aceste condiţii România nu poate să le dea
renta viageră.
Dl. deputat Andrei Kiraly se declară împotriva propunerii legislative.
Dl. deputat Anghel Stanciu consideră că ar trebui să se pună un prag
de vârstă pentru acordarea rentei viagere, nu susţine propunerea legislativă.
Dl. consilier Ioan Voica sugerează o diferenţiere între Jocurile
Olimpice şi campionatele europene.
Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos supune votului propunerea de
respingere, care se aprobă cu unanimitate de voturi, din următoarele motive:
- propunerea implică fonduri financiare de care actualul buget nu avea
cum să ţină cont;
- numărul celor care s-ar bucura de rentă viageră ar creşte foarte mult,
aceasta având implicaţii atât materiale, cât şi asupra spiritului de competiţie;
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- jocurile sportive inter-cluburi, nivelul european al acestora sunt de
mai mică importanţă ca cele mondiale sau olimpice, încât semnificaţia rentei
viagere este afectată;
- de renta viageră oferită de statul român ar trebui să beneficieze
cetăţenii români care au adus glorie ţării, ori în cadrul echipelor de club a
apărut un număr (numărul lor este în creştere) important de cetăţeni străini
din UE şi din afara acesteia.
În continuare, lucrările şedinţei sunt conduse d-na Lia Olguţa
Vasilescu, preşedintele Comisiei.
Urmează propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei
fizice şi sportului nr.69/2000.
D-na Lia Olguţa Vasilescu prezintă propunerea care are ca obiect
acordarea unei rente viagere diferenţiată prin cuantum în funcţie de tipul de
medalie (aur, argint, bronz) cuvenită sportivilor care au obţinut medalii la
jocurile olimpice, la campionatele mondiale sau la cele europene.
În urma dezbaterilor, d-na Lia Olguţa Vasilescu, propune respingerea
propunerii legislative, care se aprobă cu unanimitate de voturi din
următoarele motive:
- proiectul de lege implică fonduri financiare de care actualul buget nu
avea cum să ţină cont;
- în sporturile individuale există sportivi cu numeroase medalii, fapt
ce face ca renta viageră să fie atât de mare încât să aibă ca efect diminuarea
activităţii sportive şi a interesului de implicare în activităţi sociale;
- vârsta sportivilor deţinători de astfel de medalii este într-o serie de
cazuri foarte mică, astfel că un venit permanent important, cum ar fi renta
viageră, poate avea efecte din cele mai negative privind dezvoltarea unei
cariere normale;
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- astfel de preocupări există şi în alte ţări din Europa, iar
reglementarea noastră trebuie să fie în spirit european; semnarea la Lisabona
a Cartei Albe a sportului european va aduce elemente de care o astfel de lege
va trebui să ţină cont;
- o astfel de lege ar trebui să se adreseze unor sportivi de la o anumită
limită de vârstă în sus pentru a contribui la un trai decent la bătrâneţe;
- un astfel de proiect de lege ar trebui să răsplătească şi performanţa
valoroasă chiar dacă nu a făcut obiectul obţinerii unei medalii la
campionatele mondiale, europene sau jocurile olimpice.
Se continuă cu propunerea legislativă privind modificarea şi
completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului
didactic.
D-na Lia Olguţa Vasilescu, prezintă propunerea legislativă care are ca
obiect de reglementare dreptul de persoanelor care ocupă funcţii publice de a
continua să îndeplinească sarcini didactice şi de cercetare, fără a ocupa
funcţii de conducere. În calitate de iniţiator, propune respingerea propunerii
legislative, care se aprobă cu unanimitate de voturi, din următorul motiv:
- reglementările propuse vor face obiectul unor dezbateri în comisie
cu prilejul definitivării noului proiect de lege privind Statutul personalului
didactic.
Se continuă cu propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
În urma dezbaterii, dl. vicepreşedinte Petru Andea propune eliberarea
avizului negativ. Supusă votului propunerea de respingere, acesta se aprobă
cu unanimitate de voturi.
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În continuare sunt prezentate următoarele proiecte de lege intrate la
comisie:
1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii ,,Avram Iancu,,
din Municipiul Cluj-Napoca.
2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic
Penticostal din municipiul Bucureşti.
3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Bancar Român din
municipiul Bucureşti.
Pentru vizitarea universităţilor particulare propuse spre acreditare se
stabileşte următoarea subcomisie de lucru: Petru Andea, Anghel Stanciu,
Ecaterina Andronescu, Pantelimon Manta, Mircea Puşcă, Laurenţiu
Romanescu, Paul Magheru.

Miercuri, 12 septembrie 2007
La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 4
deputaţi, după cum urmează:
- Anastase Roberta - Grupul Parlamentar al PD
- Ganţ Ovidiu Victor – Grupul Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale
- Iacob-Ridzi Maria Monica – Grupul Parlamentar al PD
- Toma Horia Victor - Grupul Parlamentar al PNL
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:
M.E.C.T.
- Cristian Adomniţei – ministru
- Dumitru Miron – secretar de stat
- Megdonia Păunescu – director
- Corina Marin - director
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Lucrările şedinţei sunt conduse de d-na Lia Olguţa Vasilescu,
preşedintele Comisiei.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
- Întâlnire cu dl.Cristian Mihai Adomniţei, Ministrul Educaţiei,
cercetării şi Tineretului.
În ziua de 12.09.2007, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport a avut o întâlnire cu dl.Cristian Mihai Adomniţei, Ministrul Educaţiei,
cercetării şi Tineretului.
Tematica dezbaterilor a fost axată pe următoarele probleme:
- Pregătirea deschiderii noului an de învăţământ – 2007/2008:
- Finanţarea sistemului naţional de învăţământ;
- Pachetul de legi privind învăţământul preuniversitar şi universitar,
Statutul personalului didactic;
- Situaţia salarizării cadrelor didactice în baza Ordonanţei aprobată
de Parlament;
- Titularizarea personalului didactic;
- Titlurile de proprietate pentru învăţământul de stat;
- Sistemul de evaluare în învăţământul preuniversitar după clasa a
VIII-a şi organizarea bacalaureatului;
- Rezultatele pilotării privind descentralizarea sistemului de
învăţământ;
- Situaţia şcolilor în limba română din afara graniţelor;
- Învăţământul la distanţă (organizare şi eficienţă).
După ampla expunere a d-lui ministru Cristian Adomniţei, au
urmat întrebări şi dezbateri pe temele anunţate. Au luat cuvântul
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următorii deputaţi: Lia Olguţa Vasilescu, Petru Andea, Ferenc
Asztalos, Anghel Stanciu, Pantelimon Manta, Mihai Dumitriu,
Monalisa Găleteanu, Alecsandru Ştiucă.

PREŞEDINTE
Lia Olguţa Vasilescu

