
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,        
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT  
Bucureşti, 14 iunie 2006 
Nr.29/215 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de marţi 6 şi miercuri 7 iunie 2006 

 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în 
şedinţele de lucru din zilele de marţi, 6 iunie, orele 16,00 şi miercuri, 7 
iunie, orele 10,00, sub conducerea d-nei deputat Lia Olguţa Vasilescu, 
preşedintele comisiei, a adoptat următoarea eşalonare a lucrărilor: 

 
Marţi, 6 iunie orele 16,00 

 
1. Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din 

România. PL-x.502/2005.  Raport comun. 
 Dezbaterile au continuat pe articole, urmând ca lucrările să fie reluate 
la următoarea întâlnire a celor trei comisii reunite.  
  

Miercuri, 7 iunie orele 10,00 
 
Comisia, întrunită în şedinţă de lucru, sub conducerea d-nei deputat Lia 
Olguţa Vasilescu, preşedintele comisiei, cu unanimitate de voturi a adoptat 
următoarea ordine de zi: 
 

1. 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 cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Pl-x. 
410/2006. 
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2. Proiectul de Lege a parteneriatului public-privat pentru cercetarea 

ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi 
din unităţile de învăţământ agricol şi silvic. Raport comun cu Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 
Pl-x. 409/2006. 

3. Propunere legislativă “Legea Fondului Naţional pentru Tineri”. 
Raport. Pl-x 453/2006. 

4. Propunerea legislativă pentru completarea art.10, alin.1, lit.b) din 
Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.  Raport. Pl-x 
421/2006. 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. Raport. Pl-x 337/2006. 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. Raport. Pl-x 427/2006. 

7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional la 
Convenţia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varşovia la 12 
septembrie 2002. Raport. Pl-x 515/2006. 

 
Comisia este de acord ca dezbaterile să înceapă cu ultimul punct al 

ordinei de zi, respectiv cel privind Legea pentru ratificarea Protocolului 
Adiţional la Convenţia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la 
Varşovia la 12 septembrie 2002. În urma discuţiilor care au loc, Comisia 
aprobă, cu unanimitate de voturi, acest proiect de lege. 

Următorul punct care s-a discutat a fost cel privind Propunerea 
legislativă “Legea Fondului Naţional pentru Tineri”. Întrucât s-au primit 
mai multe legi în domeniul tineretului, care trebuie corelate pe fond, este 
necesară prelungirea termenului de depunere a raportului. În consecinţă, 
Comisia decide să se transmită urgent o adresă, în acest sens, la Biroul 
Permanent al Camerei Deputaţilor. 

Pentru primul şi al doilea punct de pe ordinea de zi, Comisia de 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport s-a reunit împreună cu Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Dezbaterile 
încep asupra Proiectului 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. La discuţii participă 5 
vorbitori, după audierea punctului de vedere exprimat de d-l deputat Anghel 
Stanciu, în numele grupului de raportori şi după exprimarea punctuliui de 
vedere al Guvernului. Comisia aprobă, în unanimitate proiectul de lege, cu 
amendamentele care se regăsesc în raport. 
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Cel de-al doilea punct al ordinei de zi, la care participă aceleaşi 
comisii, reunite, se referă la Proiectul de Lege a parteneriatului public-
privat pentru cercetarea ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic. Cei 9 
participanţi la dezbateri au avut păreri împărţite asupra acestui proiect de 
lege, iar în final, comisiile reunite, cu unanimitate de voturi, au hotărât 
amânarea discuţiilor pentru săptămâna viitoare. 

Următorul punct luat în discuţie este cel referitor la Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000. După expunerea efectuată de către d-l deputat Dumitru 
Dragomir, din partea iniţiatorilor, au urmat dezbateri la care au participat 5 
deputaţi. Comisia, cu unanimitate de voturi, aprobă propunerea legislativă, 
cu amendamentele precizate în raport. 

Dezbaterile se încheie cu Propunerea legislativă pentru completarea 
art.10, alin.1, lit.b) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic. În urma unor discuţii extrem de aprinse, cu argumente pro- şi 
contra, Comisia hotărăşte amânarea votului pentru viitoarea întrunire.  

 
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: d-l Dumitru Miron, 

secretar de stat, din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării; d-nii 
Nicolae Flaviu Lazin, secretar de stat, Baciu Nicolae şi Didina Ioan, 
consilieri, din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale; d-nii Acad. Cristian Hera şi Gheorghe Sinl, preşedinte şi, respectiv, 
secretar general din partea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Slivice; d-nii 
Liviu Cepoi, vicepreşedinte, Mihai Căpăţână, director, şi Cristina Racoviţă, 
consilier juridic, din partea Agenţiei Naţionale pentru Sport; d-na Graziela 
Vâjială, preşedinte, din partea Agenţiei Naţionale Antidoping; d-na senator 
Silistru Doina şi d-l deputat Dumitru Dragomir, din partea iniţiatorilor.  

 
  
 

Marţi, 6 iunie 2006 
 

La şedinţa Comisiei din 6 iunie a.c. au absentat următorii deputaţi: 
Bănicioiu Nicolae, Anastase Roberta, Buhăianu Cătălin, Florea Damian, 
Ganţ Ovidiu Victor şi Iacob-Ridzi Monica Maria.  

 
  La şedinţa Comisiei din 30 mai a.c. au fost prezenţi următorii 
deputaţi: 
 

- Vasilescu Lia Olguţa  
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
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- Radan Mihai  
- Adomniţei Cristian Mihai  
- Andronescu Ecaterina  
- Bîrsan Iulian-Gabriel   
- Dumitriu Mihai  
- Fârşirotu Vladimir Mircea  
- Găleteanu Monalisa   
- Király Andrei-Gheorghe   
- Magheru Paul   
- Manta Pantelimon   
- Moisoiu Adrian   
- Preda Ion   
- Puşcă Mircea Valer   
- Romanescu Marcel Laurenţiu   
- Sóki Béla   
- Stanciu Anghel  
- Ştiucă Alecsandru   
- Toma Horia-Victor   

 
 

Miercuri, 7 iunie 2006 
 

La şedinţa Comisiei din 7 iunie a.c. au absentat următorii deputaţi: 
Anastase Roberta, Ganţ Ovidiu Victor şi Iacob-Ridzi Monica Maria. 

 
  La şedinţa Comisiei din 7 iunie a.c. 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 Cătălin 
- Dumitriu Mihai  
- Fârşirotu Vladimir Mircea  
- Florea Damian  
- Găleteanu Monalisa   
- Király Andrei-Gheorghe   
- Magheru Paul   
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- Manta Pantelimon 
- Moisoiu Adrian   
- Preda Ion   
- Puşcă Mircea Valer   
- Romanescu Marcel Laurenţiu   
- Sóki Béla   
- Stanciu Anghel  
- Ştiucă Alecsandru   
- Toma Horia-Victor   

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,        
Lia Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 


