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SINTEZA 
şedinţei Comisiei din ziua de 04 octombrie 2007 

  
 Şedinţa Comisiei din 04 octombrie 2007 a avut următoarea ordine de zi: 

 1. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 privind 
reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Plx 
637/2007.  
 2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.128 din 12 
iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările 
ulterioare. Plx.547/2007.  
 3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare. Plx 546/2007. 
 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: dl.senator Ion Solcanu, dl. senator Ion 
Basgan şi dl.Vasile Cândea – preşedintele A.O.S.R. 

Şedinţa comisiei a fost condusă de dna preşedinte Lia Olguţa Vasilescu.  
 Dezbaterile din cadrul Comisiei au început cu pct.1 de pe ordinea de zi, proiectul 
de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi 
funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. În cadrul dezbaterilor 
generale, se dă cuvântul din partea iniţiatorilor d-lui senator Ion Basgan. Acesta, în 
cuvântul său, arată necesitatea proiectului de lege care are ca scop creşterea 
operativităţii decizionale în cadrul A.O.S.R. şi adoptarea unor măsuri care să dea 
expresie autonomiei acestei instituţii atât pe plan ştiinţific, cât şi organizatoric. În 
continuarea dezbaterilor a luat cuvântul dl.deputat Anghel Stanciu, care a arătat că 
prezentul proiect de lege va duce la îmbogăţirea şi eficientizarea vieţii ştiinţifice din ţara 
noastră prin activitatea A.O.S.R. potrivit necesităţilor din acest domeniu. Domnia sa a 
făcut şi un scurt istoric al apariţiei, reapariţiei şi dezvoltării A.O.S.R. Prin modificările 
propuse, A.O.S.R. va fi mai operativă şi mai eficientă în acţiunile sale, dispunând de un 
cadru legislativ adecvat.  
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 În urma dezbaterii pe articole a proiectului de lege, Comisia a hotărât cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea cu amendamente a proiectului de 
lege.   
 Se trece la dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii 
învăţământului nr.84/1995, cu modificările şi completările ulterioare. Din luările de 
cuvânt, s-a desprins faptul că unele prevederi sunt insuficient de clar formulate.  

Dl. Deputat Puşcă Mircea Valer a propus respingerea propunerii legislative. Cu 
majoritate cu voturi, propunerea de respingere nu a fost adoptată. Dna preşedinte, Lia 
Olguţa Vasilescu constată lipsa de cvorum în momentul trecerii la dezbaterea propuneri 
legislative pe articole.  

În această situaţie, şedinţa se suspendă, lucrările comisiei fiind 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. 

  
 

PREŞEDINTE 
Lia Olguţa Vasilescu  


