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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din ziua de 23, 24 şi 25 octombrie 2007 

  
 Şedinţa Comisiei din 23 octombrie 2007 a avut următoarea ordine de zi: 
 

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

 
2. Proiectul de Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar. Plx 600/2007; 
 

3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Penticostal din 
municipiului Bucureşti. Plx 564/2007. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:  
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
- Megdonia Păunescu – director 
Ministerul Sănătăţii 
- Armanu Mihaela – consilier 
- Daniela Nuţă – medic primar 
- Aurelia Cordeanu – medic primar 
Federaţia Patronală Română din Industria Alimentară 
- Ileana Niculescu 
Agenţia Naţională pentru Sport 
- Adriana Ciorbaru – director relaţii internaţionale 
Jandarmeria Română 
- gl.br. Olimpiodor Antonescu – Prim adj. al Insp. Gen. 
- col. Aurel Moise – şef serviciu 
- lt. Cezar Medvichi – ofiţer specialist 
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Institutul Teologic Penticostal Bucureşti 
- Tipei John - rector 
Şedinţa comisiei a fost condusă de dna preşedinte Lia Olguţa Vasilescu.  

 Lucrările comisiei au început cu dezbaterea proiectului de Lege privind 
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive. La 
dezbateri au existat puncte de vedere exprimate atât de membrii comisiei, cât şi de 
invitaţi, în mod deosebit din partea Jandarmeriei Române şi a preşedintelui Ligii 
Profesioniste de Fotbal, dl. Dumitru Dragomir, iniţiator al proiectului de lege. Şi în 
această şedinţă s-a constat că anumite prevederi necesită o asistenţă de strictă 
specialitate, astfel că s-a luat decizia, cu unanimitatea celor prezenţi, ca dezbaterea să 
continue într-o subcomisie special destinată, urmând ca apoi dezbaterile să fie reluate în 
plenul comisiei şi să se întocmească raportul comun cu Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 

La pct. 2 al ordinii de zi, în conformitate cu decizia luată în şedinţa anterioară a 
comisiei, dna deputat Ecaterina Andronescu a pregătit şi prezentat un nou proiect de 
lege mai suplu şi orientat pe obiectivele iniţiale.  

În urma unor intervenţii din partea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii Publice 
şi a propunerii dnei preşedinte Lia Olguţa Vasilescu, comisia, cu unanimitatea voturilor 
celor prezenţi, a hotărât ca acest nou proiect de Lege să fie prezentat Comisiei pentru 
sănătate şi familie, comisie cu care trebuie să întocmim un raport comun.   

 La pct. 3 al ordinii de zi, s-a luat în dezbatere proiectul de Lege privind înfiinţarea 
Institutului Teologic Penticostal din municipiului Bucureşti. La propunerea dlui deputat 
Anghel Stanciu care a solicitat existenţa la comisie, pentru analiză şi pe timpul 
dezbaterilor a dosarului complet pe baza căruia C.N.E.A.A. a făcut propunerea de 
acreditare şi a unei situaţii sintetice la zi privind îndeplinirea standardelor de calitate, s-a 
hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, amânarea dezbaterilor până la 
obţinerea documentaţiei solicitate. 

Ordinea de zi fiind epuizată, lucrările comisiei au fost 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 
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- 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. 

  
În zilele  de 24 şi 25 octombrie 2007 – Comisia pentru Învăţământ, Ştiinţă, 

Tineret şi Sport a organizat studiu individual asupra proiectelor de lege din portofoliul 
comisiei.  

 
 

PREŞEDINTE 
Lia Olguţa Vasilescu  

 


