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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de marţi, 16 mai 2006 şi  

miercuri, 17 mai 2006  
 

 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în şedinţele de 

lucru din zilele de marţi, 16 mai 2006, ora 13.00 şi miercuri, 17 mai a.c., ora 8.30, 

sub conducerea doamnei deputat Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele Comisiei, a 

adoptat următoarea ordine de zi:  
 

Marţi, 16 mai 2006, ora 13,00  
  

 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Tineretului din România – CTR. Raport. PL.X.175/2006. Termen: 13 iunie 2006.  

 
Ora 15,00 

 Proiect de lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. Plx 
502/2005. Raport comun. Sala Drepturile Omului, etaj P . 

 
Miercuri, 17 mai 2006, ora 8,30 

 
1. Proiectul de Lege pentru acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice 

în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport 
electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice. Raport comun. 
PL.X. 242/2006. Termen: 16 mai 2006. Şedinţa comună cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci. 

 Raportori: Ecaterina Andronescu, Anghel Stanciu,  Paul Magheru, 
Horia Victor Toma 

2. Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Legea învăţământului, 
nr.84/1995, şi a art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.13/1993 privind modificarea 
cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care 
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studiază pe cont propriu în România. Raport. Procedură de urgenţă. Termen: 17 
mai 2006. PLx 419/2006.  

Raportori: Horia Toma, Gabriel Bârsan, Ion Preda, Monalisa 
Găleteanu.  

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000. Raport. PL.x.337/2006. Termen: 23 mai 2006. 
 Raportori: Cătălin Buhăianu, Damian Florea, Marcel Laurenţiu 
Romanescu 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000. Raport. Plx 427/2006. Termen: 27 iunie 2006. 
 Raportori: Cătălin Buhăianu, Damian Florea, Laurenţiu Romanescu.  
 5. Propunere legislativă privind aprobarea curriculum-ului social pentru 
persoanele cu dizabilităţi. Aviz. Pl.x.396/2006. Termen: 1 iunie 2006.  
 Raportori: Petru Andea, Victor Horia Toma 
 6. Propunere legislativă pentru prevenirea violenţei asupra copilului minor. 
Aviz. Pl.x. 360/2006. Termen: 6 iunie 2006.  
 Raportori: Monalisa Găleteanu, Adrian Moisoiu 

7. Propunere legislativă „LEGEA TINERILOR”. Raport. PL.X. 171/2006. 
Termen: 13 iunie 2006.  
 8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea centrelor de informare şi consultanţă 
pentru tineret. Raport. PL.X.170/2006. Termen: 13 iunie 2006. 
 9. Proiectul de Lege parteneriatului public-privat pentru cercetarea ştiinţifică 
din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi din unităţile de 
învăţământ agricol şi silvic. Raport comun. Pl.x. 409/2006. Termen: 15 iunie 
2006.  
 Raportori: Anghel Stanciu, Mircea Valer Puşcă, Gabriel Iulian Bârsan, 
Horia Victor Toma, Mihai Dumitriu. Şedinţă comună cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 29/2005, pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare - dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice" Gh. Ionescu - Şişeşti", aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.232/2005. Raport comun. Pl.x. 410/2006. Termen: 15 iunie 2006.  

Raportori: Anghel Stanciu, Mircea Valer Puşcă, Gabriel Iulian Bârsan, 
Horia Victor Toma, Mihai Dumitriu. Şedinţă comună cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

11. Propunere legislativă privind înfiinţarea Universităţii de Medicină şi 
Farmacie Constanţa. Raport. Plx 439/3006. Termen: 27 iunie 2006  

Raportori: Gabriel Bârsan, Ecaterina Andronescu, Petru Andea..  
12 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 

privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. 
Raport. Plx 432/2006. Termen: 20 iunie 2006.  

Raportori: Mircea Puşcă, Vladimir Fîrşirotu, Alecsandru Ştiucă. 
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 Dezbaterile din ziua de marţi, 16 mai 2006, încep cu propunere legislativă 

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Tineretului din România – 

CTR.  

Se continuă dezbaterile pe articole la proiectul de lege, de la art.5. Articolele 

au fost votate, cu unanimitate de voturi. Au fost făcute amendamente care se 

regăsesc în raportul înaintat Plenului Camerei Deputaţilor. Supus votului final, 

proiectul de lege este aprobat cu unanimitate de voturi.  

În continuare, Comisia a lucrat în şedinţă comună urmând a se lua în 

dezbatere proiectul de lege privind statutul minorităţilor naţionale din 

România. Şedinţa a fost amânată din lipsă de cvorum. Lucrările se vor relua în 

şedinţa viitoare.  

 

Miercuri, 17 mai 2006, ora 8.30 dezbaterile încep cu proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în 

cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. În urma dezbaterilor 

degenerale, cu argumente pro şi contra, se amână dezbaterea până la găsirea unor 

soluţii care să întrunească consensul. 

Se continuă cu proiectul de Lege pentru acordarea unui ajutor financiar 

cadrelor didactice în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe 

educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii 

didactice. În urma dezbaterilor s-a trecut la dezbaterea pe articole, care au fost 

votate cu majoritate de voturi şi votul de ansamblu a întrunit 18 voturi pentru şi 5 

abţineri.  

Se continuă cu  proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Legea 

învăţământului, nr.84/1995, şi a art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.13/1993 

privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a 

cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România. În urma 

dezbaterii, proiectul de lege se aprobă cu 22 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

 Urmează propunerea legislativă privind aprobarea curriculum-ului 

social pentru persoanele cu dizabilităţi. Dl. vicepreşedinte Petru Andea, raportor, 
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susţine avizarea favorabilă a proiectului de lege cu recomandarea să se preia 

amendamente din acesta şi să se contopească în proiectul de Lege privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL.X.193/2006), deoarece au 

acelaşi obiect de reglementare. În urma dezbaterii, proiectul de lege se aprobă cu 

unanimitate de voturi.  

 Urmează propunerea legislativă pentru prevenirea violenţei asupra 

copilului minor.  Dl.deputat Adrian Moisoiu, raportor, nu susţine proiectul de 

lege şi propune aviz negativ, din următoarele motive: prin titlu, induce ideea că 

minorii ar fi agresaţi de părinţi; nu se specifică tipurile de violenţă şi modalitatea în 

care se va realiza monitorizarea părinţilor; sunt utilizate noţiuni generale, care pot 

da naştere la interpretări foarte diferite; legislaţia actuală asigură protecţie 

minorilor (Legea nr.272/2004). Supus votului, cu 14 voturi pentru şi 7 abţineri se 

aprobă eliberarea avizului negativ.  

 La lucrările Comisiei au  participat ca invitaţi: domnul Koto Joszef – 

secretar de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Aurel Ardelean – senator, 

Angel Tâlvar – senator, în calitate de iniţiatori. 

La şedinţele Comisiei din 16 şi 17 mai a.c., au absentat următorii deputaţi: 

Anastase Roberta Alma, Ganţ Ovidiu Victor şi Iacob-Ridzi Monica Maria. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi:  

 - Vasilescu Lia Olguţa  
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Bănicioiu Nicolae   
- Radan Mihai  
- Adomniţei Cristian 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   
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- Moisoiu Adrian   
- Preda Ion   
- Puşcă Mircea Valer   
- Romanescu Marcel Laurenţiu   
- Sóki Béla   
- Stanciu Anghel  
- Ştiucă Alecsandru   
- Toma Horia-Victor   
 

 

 

PREŞEDINTE 

         Lia Olguţa Vasilescu 
 


