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SINTEZA 

şedinţei Comisiei din zilele 4, 5 şi 6 septembrie 2007 

  

 În zilele de 4 şi 6 septembrie 2007 – studiu individual asupra proiectelor 

de lege din portofoliul comisiei.  

 Şedinţa Comisiei din 05.09.2007 a avut următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 84 din 1995, 

republicată – legea învăţământului – prin introducerea unor măsuri active de 

protecţie a minorilor a căror părinţi nu se află alături de ei pe perioade 

îndelungate, din cauza deplasării la muncă în străinătate (Pl. x. 421/18 iunie 

2007). 
2. Proiectul de Lege privind transformarea cazărmilor dezafectate ale 

Ministerului Apărării în cămine studenţeşti  (PL-x 480/ 18 iunie 2007). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea art. 90 din Legea nr.128/1997 

privind Statutul personalului didactic (PL-x 456/ 2007).  

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al 

statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului 

Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea 

obiectivului Aeroport Internaţional Braşov  (PL-x 537/ 3 septembrie 2007). 
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5. Propunere legislativă pentru completarea art.10 alin.(4) din Legea 

învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulteriare 

privind Bursa şcolară „Guvernul României”(Pl-X 116/2007). 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi dl. Dumitru Miron - secretar 

de stat – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Mariela Neagu – 

secretar de stat – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 

dna Dinu Cassiana – inspector principal – Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse.  

 În deschiderea şedinţei, dna preşedinte Lia Olguţa Vasilescu informează 

comisia asupra angajării unui nou consilier parlamentar, în persoana domnului 

Vasile Năstăsescu. Acesta este invitat să-şi prezinte un scurt CV.  

 Intrându-se în ordinea de zi, au loc mai întâi discuţii generale asupra 

proiectului de Lege privind privind transformarea cazărmilor dezafectate ale 

Ministerului Apărării în cămine studenţeşti (PL-x 480/ 18 iunie 2007), ocazie în 

care domnii deputaţii îşi exprimă acordul pentru această iniţiativă legislativă. Se 

subliniază faptul că problema licitaţiei cazărmilor şi utilităţilor dezafectate nu 

poate fi o soluţie legală nici pentru faptul că acestea aparţin domeniului public al 

statului, ele fiind în administraţia Ministerului Apărării.  

 Se trece apoi la discuţia pe articole a proiectului de lege adoptându-se o 

serie de amendamente. Cu majoritate de voturi se hotărăşte avizarea favorabilă a 

proiectului de lege.  

 Se pune în discuţie propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 84 

din 1995, republicată – legea învăţământului – prin introducerea unor măsuri 

active de protecţie a minorilor a căror părinţi nu se află alături de ei pe perioade 

îndelungate, din cauza deplasării la muncă în străinătate. În urma discuţiilor 

purtate s-a hotărât, cu majoritate de voturi, neacordarea avizului favorabil pe o 

serie de motive argumentate de cei care au luat cuvântul.  

 La pct.3 din ordinea de zi, Comisia a hotărât neacordarea avizului 

favorabil, deoarece propunerea implică un efort financiar pe care actualul buget 
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nu l-a luat în considerare, iar pe de altă parte noua legislaţie din educaţie va 

adopta cu siguranţă măsurile cele mai potrivite în acest domeniu.  

 În legătură cu pct. 4 al ordinei de zi, comisia a hotărât, cu majoritate de 

voturi, să avizeze favorabil proiectul de lege.   

Luându-se în discuţie propunerea legislativă pentru completarea art.10 

alin.(4) din Legea învăţământului nr.84/1995 republicată, cu modificările şi 

completările ulteriare privind Bursa şcolară „Guvernul României”, comisia a 

hotărât, în uninaimitate de voturi, menţinerea raportului iniţial din data de 19 

aprilie 2007. 

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

Şedinţa comisiei a fost condusă de dna preşedinte Lia Olguţa Vasilescu. 

 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 
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- 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. 

 

 

. 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu  

 


