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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 iunie 2007 

 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat 
activitatea în ziua de 12 iunie 2007, cu următoarea ordine de zi:  

 
 1. Cererea de reexaminare a Legii privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor 
nr.350/2006. Plx 108/2007. Raport.  Termen: 26 iunie 2007. 
 
 2. Proiectul de Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti,,. PL.X 
382/2007. Raport. Termen: 31 mai 2007. Iniţiatori: Andea Petru, Munteanu 
Ioan, Puşcă Mircea Valer, Vasilescu Lia Olguţa, Bîrsan Iulian-Gabriel, 
Ciocâlteu Alexandru, Igaş Traian Constantin, Romanescu Marcel Laurenţiu, 
Tabără Valeriu, Kelemen Attila Béla Ladislau, Călian Petru, Glăvan Ştefan, 
Popa Daniela, Popa Nicolae, Antonie Ştefan-Mihail, Basgan Ion, Câmpeanu 
Radu Anton, David Gheorghe, Pereş Alexandru.  Raportori: Comisia.   
   
Dezbaterile încep cu primul punct de pe ordinea de zi: Cererea de reexaminare a 
Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2006 
pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006.  
 Doamna preşedinte Lia Olguţa Vasilescu precizează faptul că proiectul de 
lege a fost dezbătut de Comisie în şedinţa din 7 martie 2007, şi, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi, s-a propus Plenului adoptarea proiectul de Lege în 
forma adoptată de Senat, anume respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006.  Legea 
are ca obiect de reglementare modificarea Legii tinereilor nr. 350/2006, în 
sensul eliminării prevederii potrivit căreia patrimoniul Fundaţiei Naţionale 
pentru Tineret este constituit, printre altele, din imobilul ce a aparţinut fostei 
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Uniuni a Tineretului Comunist, situat în Calea Victoriei nr. 120, sector 1, 
Bucureşti.  
 Doamna preşedinte Lia Olguţa Vasilescu propune să se menţină raportul 
iniţial, şi anume respingerea ordonanţei, considerând că motivele prezentate în 
cererea de reexaminare nu sunt întemeiate deoarece:  
 -  potrivit prevederilor art.8 al Decretului-Lege 150/1990 privind 
înfiinţarea şi funcţionarea fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti, patrimoniul care a aparţinut, anterior anului 1990, fostului Comitet 
Central al Uniunii Tineretului Comunist şi din care face parte integrantă 
imobilul situat în str. Calea Victoriei nr. 120, sector 1, Bucureşti, era trecut în 
conservare la stat, regimul juridic al acestuia urmând a fi stabilit ulterior, cu 
consultarea reprezentanţilor fundaţiilor sus-amintite şi a celor ai structurilor 
asociative de tineret nonguvernamentale de nivel naţional. Din acest motiv, pe 
perioada în care aceste bunuri se aflau în conservarea, iar nu în proprietatea 
statului român, acesta nu putea dispune de ele decât în sensul prevăzut de 
Decretul-Lege nr.150/1990; 
 - patrimoniul de care se face vorbire nu a aparţinut niciodată statului 
român, el fiind de drept privat, având acelaşi statut juridic ca şi patrimoniul 
fostei Uniuni Generale a sindicatelor din România; 
 - faptul că Fundaţia Naţională pentru Tineret s-a constituit la o dată 
ulterioară apariţiei Legii tinerilor nr.350/2006 este irelevant pentru susţinerea 
cererii de reexaminare formulate de Preşedintele României, unul dintre scopurile 
acestei reglementări fiind tocmai acela de a crea cadrul legislativ necesar 
înfiinţării şi funcţionării acesteia. 
 În urma dezbaterii, Comisia, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri, a hotărât 
menţinerea raportului iniţial şi propune Plenului respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor 
nr.350/2006. 
 Lucrările sunt continuate cu punctul doi de pe ordinea de zi: proiectul de 
Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 
 În urma dezbaterilor, la care au luat cuvântul următorii deputaţi: Lia 
Olguţa Vasilescu, Petru Andea, Anghel Stanciu, Paul Magheru, Mircea Puşcă,  
s-a trecut la dezbaterea pe articole. Se ajunge la art. 10, dezbaterea urmând să 
continue în şedinţa viitoare. Amendamentele admise şi cele respinse se vor 
regăsi în raportul ce va fi înaintat Plenului la finalizarea dezbaterilor. 
 
 
 

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Lia Olguţa 
Vasilescu.  

 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
- Vasilescu Lia Olguţa 
- Andea Petru 
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- Asztalos Ferenc 
- Băniciou Nicolae 
- Radan Mihai 
- 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 
- Puşcă Mircea Valer 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla 
- Stanciu Anghel 
- Ştiucă Alecsandru 
- Valeriu Tabără – înlocuieşte pe Iacob Ridzi Monica Maria. 
 

 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anastase Roberta 
Alma, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob Ridzi Monica Maria, Toma Horia-Victor. 

 
 
 

Miercuri, 13 şi Joi, 14 iunie 2007 
 

Studiu individual asupra proiectelor de lege din portofoliul Comisiei 
 
   

 
 
 

PREŞEDINTE 
Lia Olguţa Vasilescu  

 
 
 

 


