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Marţi, 3 octombrie. De la orele 15,00, Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret, sport, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale s-au 
întrunit în şedinţă comună pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege 
privind statutul minorităţilor naţionale din România. Întrucât nu s-a realizat 
numărul minim de participanţi, dezbaterile au fost amânate pentru săptămâna 
următoare.  

Miercuri, 4 octombrie, orele 12,30, Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în şedinţă de lucru sub conducerea d-nei 
deputat Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele comisiei, a adoptat următoarea 
ordine de zi:  

 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2006. Plx 656/2006. Raport comun împreună cu Comisia 
similară a Senatului. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2006. Plx 655/2006. Raport comun împreună cu Comisia 
similară a Senatului. 

3. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 
84/1995, Legea învăţământului. Plx 640/2006. Raport. Retrimis 
la comisie.  

4. Propunere legislativă pentru modificarea Legea învăţământului nr. 
84/1995, republicată. Plx 594/2006. Raport. Retrimis la comisie.  
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5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare. Plx 432/2006. Raport. 
Retrimis la comisie. 

 
La primul şi al doilea punct ale ordinei de zi, cele două comisii de 

profil ale Parlamentului au dezbătut Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2006 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2006 şi Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2006 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2006. Deputaţii şi senatorii şi-au exprimat punctele 
de vedere privind rectificările preconizate, aprobând în unanimitate primul 
proiect de lege. Cel de-al doilea proiect a fost, de asmeneea aprobat cu 
unanimitate, dar cu amendamente. 

Dezbaterile continuă cu punctul 3 al ordinei de zi, în legătură cu 
Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 84/1995, 
Legea învăţământului. Proiectul de lege a fost retrimis de plenul Camerei 
Deputaţilor pentru reanalizare şi dezbatere în comisie. După discuţii şi 
dezbateri, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât menţinerea raportului 
de respingere. 

La punctul 4 al ordinei de zi s-a analizat Propunerea legislativă 
pentru modificarea Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată. În 
urma dezbaterii, raportul de respingere, retrimis de Plenul Camerei 
Deputaţilor, a fost aprobat de Comisie, cu unanimitate de voturi, în forma 
transmisă iniţial acestuia.  

La ultimul punct al ordinei de zi  este analizat Proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna 
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. 
Proiectul a fost retrimis Comisiei pentru analiză şi dezbatere. Reluând 
discuţiile asupra acestui proiect de lege, în urma dezbaterilor, Comisia l-a 
aprobat cu unanimitate de voturi şi cu amendamente.  

 
Tot miercuri, 4 octombrie, la orele 8,30, Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport, a avut o şedinţă de lucru, prilejuită de vizita unei 
delegaţii parlamentare din Bundestag-ul Germaniei, formată din 7 
membri. La discuţie au participat ca invitaţi şi trei membri ai Ambasadei 
Germaniei la Bucureşti. După o informare reciprocă făcută de către d-na Lia 
Olguţa Vasilescu, preşedinta Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport, respectiv, de către  reprezentantul delegaţiei germane, au avut loc 
discuţii la care au participat 10 deputaţi, precum şi toţi membri delegaţiei 
germane.  

Delegaţia germană a subliniat progresele înregistrate de România în 
procesul de reformare a învăţământului şi cercetării ştiinţifice, iar, în final, s-
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a remarcat importanţa unor astfel de schimburi de idei, care ar trebui să fie 
permanentizate. S-a exprimat dorinţa delegaţiei germane ca o delegaţie 
similară a parlamentarilor români din Comisie să poată face o vizită de lucru 
în Germania.   
 La şedinţele Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 

- Vasilescu Lia Olguţa 
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Adomniţei Cristian Mihai 
- Andronescu Ecaterina 
- Bîrsan Iulian-Gabriel 
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu 
- Dumitriu Mihai 
- Fârşirotu Vladimir Mircea 
- Găleteanu Monalisa 
- Király Andrei-Gheorghe – înlocuit de Márton Árpád 
- Magheru Paul 
- Manta Pantelimon 
- Mătuşa Tudor  
- Moisoiu Adrian 
- Preda Ion 
- Puşcă Mircea Valer 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla 
- Stanciu Anghel 
- Ştiucă Alecsandru 
- Toma Horia-Victor 

 
La şedinţele Comisiei au absentat următorii deputaţi:  
- Bănicioiu Nicolae 
- Radan Mihai 
- Anastase Roberta Alma 
- Florea Damian 
- Ganţ Ovidiu Victor 
- Iacob Ridzi Monica Maria 
 
 

PREŞEDINTE 
Lia Olguţa Vasilescu 

 


