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La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi membrii Comisiei. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Federaţia ,,Spiru Haret,, 

- prof. Tudor Spiridon – secretar general 

Federaţia Educaţiei Naţionale 

- prof. Constantin Ciosu – secretar general 

- Alexandra Ichim – consilier juridic 

Lucrările comisiei sunt conduse de d-na Lia Olguţa Vasilescu – 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2004 privind unele 
măsuri în domeniul învăţământului. PLX 278/2005. Termen: 5 
septembrie 2005. Raport comun împreună cu Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială. 
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2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2005 privind modificarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000. PL.X 345. Termen: 7 
septembrie 2005. Raport. 

3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar. PL.X 301. Termen: 8 septembrie 
2005.Aviz împreună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret a Senatului. 

4. Proiectul de lege pentru modificarea alineatului (5) al articolului 
2 din Legea nr.376/2004 privind bursele private. PL.X. 258. 
Termen : 8 septembrie 2005. Raport. 

5. Diverse. 
 

 

Lucrările Comisiei încep cu proiectul de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2005 privind modificarea 

Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu prezintă proiectul de lege şi 

arată că legea în vigoare prevede subordonarea Agenţiei Naţionale 

Antidoping, Agenţiei Naţionale pentru Sport, ceea ce creează mari 

probleme în asigurarea resurselor financiare funcţionării activităţii de 

control doping şi de gestionare a acesteia. Prin obligaţia asumată ca 

urmare a semnării Memorandumului de la Copenhaga şi prin ratificarea 

Convenţiei Antidoping a Consiliului Europei, Agenţia Naţională a 

Antidoping trebuie să funcţioneze ca un organism autonom şi 

independent. Ca urmare, prin noua lege se propune subordonarea directă 

a acestei agenţii Cancelariei Primului-Ministru, inclusiv alocarea directă a 

resurselor financiare corespunzătoare. 

Dl.deputat Anghel Stanciu, propune amânarea dezbaterii 

proiectului de lege, argumentând că termenul depunerii raportului nu 

constituie un impediment, deoarece Camera Deputaţilor este Cameră 



 3

decizională şi solicită participarea la dezbateri a d-lui Gheorghe Florian, 

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport. 

Dl.deputat Mircea Puşcă este de acord cu amânarea proiectului de 

lege.  

Dl.vicepreşedinte Petru Andea, susţine  punctele de vedere 

exprimate anterior de amânare a dezbaterilor proiectului de lege.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu  supune votului amânarea 

dezbaterii proiectului de lege pentru săptămâna viitoare şi se aprobă cu 

unanimitate de voturi.  

Se continuă cu proiectul de lege pentru modificarea alineatului (5) 

al articolului 2 din Legea nr.376/2004 privind bursele private. Participă 

dl.deputat Cosmin Popp, iniţiatorul proiectului de lege. 

Dl.deputat Cosmin Popp menţionează că prevederile actuale ale 

alineatului (5) al art.2 din Legea 376/2004 îngrădesc posibilitatea celor 

care acordă bursele private de a evalua, selecţiona şi recruta beneficiarul 

încă din perioada studiilor. Noua propunere contribuie la realizarea unei 

alternanţe şcoală-muncă, alternanţă ce poate asigura competitivitatea 

absolventului pe piaţa forţei de muncă, pe termen scurt, respectiv 

reducerea ratei şomajului în rândul tinerilor absolvenţi pe termen mediu şi 

lung.  

Dl.deputat Mircea Puşcă consideră că cel mai bun lucru pentru 

acest proiect de lege este abrogarea alin.(5) al art.2 din Legea 376/2004  

şi solicită supunerea la vot a propunerii de abrogare.  

Dl.deputat Anghel Stanciu, susţine textul Guvernului formulat prin 

punctul său de vedere: 

„Pe perioada acordării bursei private, beneficiarul poate lucra 

pentru cel ce acordă bursa sau pentru o altă persoană juridică ori fizică 

desemnată de acesta, în baza unui contract pentru un număr redus de ore 

de muncă săptămânal, astfel încât să nu fie perturbat procesul de 
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învăţământ. În acest caz, angajatorul trebuie să acorde salariu pentru 

munca efectuată, în condiţiile legii”. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu susţine textul adoptat de 

Senat, cu eliminarea sintagmei ,,desemnată de acesta,, : 

„Art.2. - (5) Pe perioada acordării bursei private, beneficiarul poate 

lucra pentru cel ce acordă bursa sau pentru o altă persoană juridică ori 

fizică, în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial, pe 

durată determinată sau nedeterminată, cu respectarea prevederilor 

Codului muncii, astfel încât să nu fie perturbat procesul de învăţământ”. 

Supuse la vot, Comisia adoptă amendamentul privind propunerea 

de abrogare, cu 16 voturi pentru şi trei voturi împotrivă, urmând ca 

celelalte două amendamente să fie menţionate ca respinse, pentru ca 

autorii lor să le poată susţine în Plen. 

Potrivit programului Comisia pentru învăţământ ştiinţă, tineret şi 

sport şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială s-au întâlnit în şedinţă 

comună pentru a lua în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2004 privind 

unele măsuri în domeniul învăţământului. Proiectul de lege înaintat de 

Guvern corectează o lacună din Ordonanţa Guvernului nr.68/2004, luând 

în considerare şi sporurile prevăzute de Legea nr.128/1997 privind 

Statutul personalului didactic. Noii coeficienţi stabiliţi prin proiectul de 

lege satisface cerinţele sindicatelor din învăţământ cu privire la personalul 

tehnic administrativ. La dezbaterea proiectului de lege au luat cuvântul 

următorii deputaţi: Ecaterina Andronescu, Mircea Puşcă, Ion Preda, Paul 

Magheru, Pantelimon Manta, Mihai Dumitriu, Alecsandru Ştiucă, Ovidiu 

Ganţ. 



 5

După analiza pe articole a proiectului de lege a fost exprimat votul 

final: vot în unanimitate, în forma prezentată de Guvern. Raportul comun 

a fost înaintat Plenului Camerei Deputaţilor.  

În continuare, a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, cu Comisia similară de la Senat, care 

au luat în dezbatere proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în 

domeniul bugetar.  În urma examinării, Comisiile reunite, cu unanimitate 

de voturi, au hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege menţionat, cu 

următoarele amendamente: 

La art.29. alin (2) se introduc lit.d) şi lit.d1), cu următorul cuprins: 

d) dotarea cu obiecte de inventar de natura mobilierului şcolar a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

 d1) dotarea cu mobilier a spaţiilor de învăţământ şi a căminelor 

instituţiilor de învăţământ superior, din venituri proprii. 

Motivare: 

- unităţile de învăţământ preuniversitar au posibilitatea, în limita 

fondurilor alocate, să-şi procure mobilier şcolar, 

- extinderea acestei excepţii şi pentru instituţiile de învăţământ 

superior, care pot să-şi doteze spaţiile de învăţământ şi căminele 

studenţeşti cu mobilier, din venituri proprii. 

 

În continuarea lucrărilor s-au stabilit subcomisiile de lucru pentru 

următoarele proiecte de lege care urmează a fi luate în dezbatere 

săptămâna viitoare: 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2005. Subcomisia: Horia Toma, Anghel Stanciu, Gabriel 

Bârsan,Mihai Dumitriu, Andrei Kiraly. 
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- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Subcomisia: 

Alecsandru Ştiucă, Mihai Dumitriu, Monalisa Găleteanu, Ovidiu 

Ganţ, Ion Preda.  

Ordinea de zi fiind epuizată, d-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 

 
 


