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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 09, 10 şi 11 octombrie 2007 

  
  
 Şedinţa Comisiei din 09 octombrie 2007 a avut următoarea ordine de zi:  

 
 1. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 
competiţiilor şi jocurilor sportive. Plx 539/2007. Raport. Termen: 10 
octombrie 2007.  Iniţiator: Dumitru Dragomir. Raportori: Andea Petru, 
Asztalos Ferenc, Cătălin Buhăianu.  – Continuarea dezbaterilor. 
 2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii învăţământului 
nr.84/1995, cu modificările şi completările ulterioare. Plx 546/2007. Raport. 
Termen: 8 octombrie 2007. Iniţiatori: Dan Voiculescu, Daniela Popa, Irinel 
Popescu, Petru Călian, Gavrilă Vasilescu.  Raportori: Lia Olguţa Vasilescu, 
Mihai Radan, Paul Magheru. 
 3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.128 
din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi 
completările ulterioare. Plx.547/2007. Raport comun cu Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială. Termen: 8 octombrie 2007. Iniţiatori: Dan 
Voiculescu, Daniela Popa, Irinel Popescu, Gavrilă Vasilescu, Petru Călian. 
Raportori: Lia Olguţa Vasilescu, Mihai Radan, Paul Magheru. 
 4. Proiectul de Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de 
învăţământ preuniversitar. Plx 600/2007. Raport comun cu Comisia pentru 
sănătate şi familie. Termen: 16 octombrie 2007. Iniţiatori:  Andea Petru, 
Andronescu Ecaterina, Chiş Filonaş, Dumitriu Mihai, Găleteanu Monalisa, 
Gubandru Aurel, Munteanu Ioan, Rusu Mihaela Adriana, Stan Ioan, Ştiucă 
Alecsandru, Luchian Ion, Palăr Ionel,  Dumitriu Dragoş Petre, Ifrim Mircea, 
Movilă Petru, Străchinaru Petre, Tabără Valeriu, Ardelean Lia, Popa Nicolae, 
Amet Aledin, Cocrea Olguţa, Giurgiu Mircia, Mocănescu Coloros Dan 
Constantin, Ovidenie Costel, Paveliu Marian Sorin, Stoica Ion.  
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 5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.196/2003 privind 
prevenirea şi combaterea pornografiei. Plx 581/2007. Aviz. Termen: 16 
octombrie 2007.  Iniţiator: Guvernul. 
 6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995. Plx 558/2007. Raport. Termen: 17 octombrie 
2007. Iniţiatori: Rareş Mănescu, Mihăiţă Calimente, Nini Săpunaru, Emilian 
Frâncu, Mario-Ovidiu Oprea.  
 7. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind 
definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg, la 21 iunie 1994 şi 
intrată în vigoare la 1 octombrie 2002. Plx 622/2007. Raport. Termen: 17 
octombrie 2007. Iniţiator: Guvernul.  
 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a 
statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava 
în administrarea Universităţii ,,Ştefan cel Mare,, din Suceava în scopul 
construirii unui campus universitar. Plx 635/2007. Termen: 18 octombrie 
2007. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice. Iniţiator: Guvernul.  
 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007. Plx 
658/2007. Aviz comun cu comisia similară de la Senat. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

- din partea Agenţiei Naţională pentru Sport dl. Valentin 
Vasilescu – vicepreşedinte, d-ul Mihai Căpăţână – director şi d-na 
Cristina Racoviţă – consilier juridic; 

- din partea Jandarmeriei Române d-ul col. Moise Aurel şi dl. lt. 
Medvichi Cezar; 

- din partea Ministerului Sănătăţii Publice d-na dr. Armanu 
Mihaele – consilier, d-na dr. medic primar Daniela Nuţă şi d-na 
dr. medic primar conf. univ. Aurelia Cordeanu; 

- din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului d-na 
Megdonia Păunescu – director; 

- din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale dl. 
Hristea Nicolae – director;  

- din partea Ligii Profesionale de Fotbal şi iniţiator al legii 
privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor 
şi jocurilor sportive, dl. Dumitru Dragomir. 

Şedinţa comisiei a fost condusă de dna preşedinte Lia Olguţa Vasilescu. 
În deschiderea şedinţei este reamintită ordinea de zi şi se fac unele consideraţii 
privind importanţa actelor normative în discuţie şi unele măsuri pentru creşterea 
operativităţii dezbaterilor.  
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Se trece la pct. 1 al ordinii de zi şi se continuă dezbaterea proiectului de 
Lege pe articole. După adoptarea primelor nouă articole din lege, se aprobă cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi reluarea dezbaterilor într-o şedinţă viitoare. 
Dezbaterile de până aici, au avut în vedere asigurarea acurateţii în exprimare şi 
precizia termenilor utilizaţi.  

 
Trecându-se la pct. 2 de pe ordinea de zi, în urma dezbaterilor,  se 

hotărăşte, cu 7 voturi pentru respingere, 4 împotrivă şi o abţinere, respingerea 
propunerii legislative. Principalele motive au fost, următoarele: 

- învăţarea limbii române este o datorie care începe de la cea mai 
fragedă vârstă şi de care trebuie să se preocupe în primul rând 
familia; 

- ultimul an de învăţământ preşcolar este bine să fie dedicat cu 
precădere altor activităţi pregătitoare şcolii, limba română 
trebuind a fi ştiută deja la un nivel care să asigure accederea în 
învăţământul obligatoriu; 

 
 

  Luându-se în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului 
didactic, cu modificările şi completările ulterioare, aflată la pct. 3 de pe ordinea 
de zi, se hotărâşte, cu 15 voturi pentru respingere, 1 voturi împotrivă şi 4 
abţineri, respingerea. Motivele principale au fost: 
 - sporul este consistent, fără a răspunde unei munci suplimentare 
corespunzătoare; 
 - propunerea are anumite neclarităţi în exprimare, inclusiv legate de 
modul de atribuire a sporului salarial (lunar sau anual) şi de modul de calcul, 
ştiut fiind faptul că salariul mediu brut pe economie variază de la lună la lună, 
fiind o valoare rezultată din media valorilor colectate prin raportări statistice de 
către Institutul Naţional de Statistic. 
   Dezbaterile de la pct. 4 al ordinei de zi, Proiect de Lege pentru o 
alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar, a fost amânată, 
pentru a se daposibilitatea consultării mai multor factori implicaţi sau cu putere 
de decizie.  
 
 La pct. 5 al ordinei de zi s-a prezentat spre avizare Proiectul de Lege 
pentru modificarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea şi combaterea 
pornografiei. Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 
 În cadrul pct. 6 al ordinei de zi, s-a dezbătut propunerea legislativă 
privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995, având ca 
obiect acordarea unor facilităţi, pe timpul vacanţelor în ţară, pentru studenţii şi 
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elevii români care obţin burse de studii în străinătate. În urma dezbaterii, 
Comisia propune, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea cu 
amendamente a propunerii legislative. Amendamentele adoptate se referă în 
principal la respectarea normelor de tehnică legislativă.  
 
 Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind 
definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg, la 21 iunie 1994 şi 
intrată în vigoare la 1 octombrie 2002, aflat la pct. 7 de pe ordinea de zi, a fost 
adoptat cu amendamente, prin votul unanim al celor prezenţi. Amendamentele 
se referă la aspecte de tehnică legislativă. 
 
 La pct. 8 al ordinei de zi s-a aflat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2007 privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii ,,Ştefan 
cel Mare,, din Suceava în scopul construirii unui campus universitar. Din motive 
legate de o mai bună documentare, privind în special regimul proprietăţilor, s-a 
hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, amânarea dezbaterilor pentru o 
şedinţă viitoare. 
 
 Ultimul punct al ordinei de zi a avut ca subiect proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2007. Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în şedinţă comună, au 
hotărât să avizeze favorabil proiectul de lege menţionat. 
 
 

Ordinea de zi fiind epuizată, lucările comisiei sunt declarate închise. 
 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 

• Vasilescu Lia Olguţa 
• Andea Petru 
• 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 
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• Manta Pantelimon 
• Mătuşa Tudor 
• Puşcă Mircea Valer 
• Romanescu Marcel Laurenţiu 
• Sóki Béla 
• Stanciu Anghel 
• Ştiucă Alecsandru 

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

Şedinţa Comisiei din 10 octombrie 2007 a avut ca ordine de zi dezbaterea 
Proiectului de lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. Plx 
502/2005. Raport comun împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. Sala Drepturile Omului, etaj P.  

Din cauza lipsei de cvorum, şedinţa a fost suspendată. Lucrările celor trei 
comisii vor fi reluate într-o şedinţă viitoare. 

 
În ziua de  11 octombrie 2007 – Comisia pentru Învăţământ, Ştiinţă, 

Tineret şi Sport a organizat studiu individual asupra proiectelor de lege din 
portofoliul comisiei.  

 
 

PREŞEDINTE 
Lia Olguţa Vasilescu  

 
 


