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SINTEZA 
şedinţei Comisiei din zilele 25 şi 26  septembrie 2007 

  
  
 Şedinţa Comisiei din 25 septembrie 2007 a avut următoarea ordine de zi: 
  

1. Propunerea legislativă pentru completarea art.36, alin.(3) din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Plx 534/2007.   

 
 2. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 
competiţiilor şi jocurilor sportive. Plx 539/2007. Raport.  

 
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:  
 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - dna  Gabriela 

Pasztor – secretar de stat;  
 Ministerul Economiei şi Finanţelor – dna Maria Torcescu – consilier 
 Jandarmeria Română - gen.  Olimpiodor Antonescu, dl. Medvichi 

Cezar şi dl. Cernat Antoni 
Şedinţa comisiei a fost condusă de dna preşedinte Lia Olguţa Vasilescu.  

 Propunerea legislativă în discuţie la pct.1, propunerea legislativă pentru 
completarea art.36, alin.(3) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic, a prezentat un mare interes în rândul membrilor comisiei, ducând la 
numeroase luări de cuvânt şi argumente, care în majoritatea lor au fost 
favorabile noilor prevederi propuse.  
 S-a subliniat de către mulţi dintre cei care au luat cuvântul că propunerea 
legislativă corespunde a două mari cerinţe actuale din domeniul învăţământului: 
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atragerea tinerilor spre cariera didactică şi spre formele cele mai înalte de 
pregătire, iar pe de altă parte recunoaşterea perfecţionării prin doctorat ca cea 
mai înaltă formă de studii universitare. 
 În finalul discuţiilor s-a apreciat că practic, toată Comisia se poate 
considera autoare a propunerii legislative, aceasta fiind adoptată în varianta cea 
mai favorabilă dezvoltării carierei didactice a personalului din învăţământul 
preuniversitar. Dezbaterea s-a încheiat prin votul unanim al celor prezenţi pentru 
adoptarea propunerii legislative.  

 La pct. 2 al ordinei de zi, s-a dezbătut proiectul de Lege privind 
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive. 
 Cei care au luat cuvântul în cadrul dezbaterii pe articole, s-au referit la 
lipsa de precizare a unor termeni utilizaţi, precum: arenă sportivă, bază sportivă, 
împrejmuirea cu gard etc.  

Constatându-se că iniţiatorul lipseşte, că nu participă nimeni din partea 
Agenţiei Naţionale pentru Sport şi nici din partea Comitetului Naţional Olimpic 
şi Sportiv Român, s-a propus sistarea dezbaterilor pe articole şi reprogramarea 
dezbaterilor în prezenţa tuturor factorilor implicaţi.   

Ordinea de zi fiind epuizată, lucrările 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 
- 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. 
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În data de 26 septembrie  2007, 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 a dezbate în fond proiectul de lege privind statutul 
minorităţilor naţionale din România.  

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

 
 

 
PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu  
 
 
 


