PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
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Nr.29/63

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 21 februarie 2007

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a
desfăşurat activitatea în ziua de 21 februarie 2007, cu următoarea
ordine de zi:
1. Propunerea legislativă privind Programul Naţional "UN
LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ŞI PENTRU FIECARE
CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA". Plx. 773/2006. Raport
suplimentar.
2. Proiectul de Lege pentru abrogarea punctului 1 al anexei la
Legea tinerilor nr.350/2006. Plx 19/2007. Raport.
3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă nr.92/2002 privind acordarea de produse lactate şi de
panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat,
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precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu
program normal de 4 ore. PLX 83/2007. Aviz.
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele
măsuri în domeniul cheltuielilor de personal. PLX 67/2007. Aviz.
1. Comisia, în prezenţa iniţiatorilor, a luat în dezbatere
propunerea legislativă privind Programul Naţional ,,Un laptop
pentru fiecare elev şi pentru fiecare cadru didactic din România,,.
După lungi dezbateri cu privire la oportunitatea programului,
eficienţa acestuia, lipsa de fundamentare financiară asupra
costurilor implicate, inexistenţa unui laptop în stare fizică pentru a
constata modul de lucru şi randamentul acestuia în instruirea
elevilor, Comisia a hotărât cu majoritatea de voturi a celor
prezenţi, amânarea dezbaterilor până la 15 martie 2007, când
iniţiatorii vor prezenta materiale suplimentare solicitate.
2. Comisia a respins propunerea legislativă privind abrogarea
punctului 1 al anexei la Legea tinerilor, nr.350/2006, din
următoarele motive:
- aprobarea acestei propuneri legislative ar însemna privarea
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret de un spaţiu adecvat
funcţionării acestei instituţii, spaţiul respectiv revenind, oricum, de
drept activităţilor de şi pentru tineret, întrucât a aparţinut, anterior
anului 1990, fostei Uniuni a Tineretului Comunist. Potrivit
prevederilor Decretului-Lege nr.150/1990 privind înfiinţarea
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fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti,
bunurile, inclusiv fondurile băneşti care s-au aflat în patrimoniul
fostei organizaţii a tineretului comunist şi care au fost administrate
pe plan central rămâneau în conservarea statului, regimul juridic al
acestora urmând a fi stabilit ulterior, cu consultarea organizaţiilor
de tineret legal constituite la nivel naţional si a reprezentanţilor
consiliilor fundaţiilor pentru tineret din judeţe si municipiul
Bucureşti. Această prevedere a putut fi respectată doar parţial de
Legea Tinerilor nr.350/2006 deoarece, de-a lungul celor 16 ani
care au trecut de la promulgarea decretului-lege în cauză, statul
român şi-a îndeplinit defectuos rolul de custode al respectivului
patrimoniu, cea mai mare parte a acestuia fiind înstrăinată şi
destinată altor scopuri decât aceluia prevăzut de legiuitor în anul
1990. În aceste condiţii, dintre toate imobilele care fac obiectul
reglementărilor Decretului-Lege 150/1990, cel prevăzut în cadrul
punctului 1 al anexei la Legea tinerilor nr.350/2006 este singurul
care mai poate fi destinat a intra în componenţa patrimoniului
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret. Supus votului, proiectul de
lege este respins cu 9 voturi pentru respingere, 3 voturi împotriva
respingerii şi 2 abţineri.
3. În finalul şedinţei, Comisia a hotărât să elibereze avize
favorabile pentru următoarele proiecte de lege:
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- Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă nr.92/2002 privind acordarea de produse lactate şi de
panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat,
precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu
program normal de 4 ore;
- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele
măsuri în domeniul cheltuielilor de personal.
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Vasilescu Lia Olguţa
- Andea Petru
- Asztalos Ferenc
- Radan Mihai
- Andronescu Ecaterina
- Bîrsan Iulian-Gabriel
- Dumitriu Mihai
- Găletenu Monalisa
- Király Andrei-Gheorghe
- Magheru Paul
- Manta Pantelimon
- Mătuşa Tudor

- Moisoiu Adrian
- Preda Ion
- Puşcă Mircea Valer
- Romanescu Marcel Laurenţiu
- Sóki Béla
- Stanciu Anghel
- Ştiucă Alecsandru
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- Toma Horia-Victor
La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Bănicioiu
Nicolae, Anastase Roberta Alma, Buhăianu Obuf Cătălin, Fârşirotu
Vladimir Mircea, Florea Damian, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob Ridzi
Monica Maria,

PREŞEDINTE
Lia Olguţa Vasilescu

