
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,        
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT  
Bucureşti, 16 mai 2006 
Nr.29/184 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de marţi, 9 mai şi miercuri, 10 mai 2006 

 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în 
şedinţele de lucru din zilele de marţi, 9 mai, orele 14,00,  miercuri, 10 mai 
a.c., orele 9,00, sub conducerea d-nei deputat Lia Olguţa Vasilescu, 
preşedintele comisiei, a adoptat următoarea ordine de zi: 

 
Marţi, 9 mai orele 14,00 

 
1.  Proiectul de Lege privind recunoaşterea Institutului de Ştiinţe 

Administrative Paul Negulescu a calităţii de instituţie care asigură 
perfecţionarea pregătirii profesionale pentru administraţia publică. Raport 
suplimentar.  PL.x.30/2006. Termen: 27 aprilie 2006.   
 Raportori: Petru Andea, Ecaterina Andronescu, Iulian Gabriel 
Bîrsan 

2. Proiectul de Lege pentru acordarea unui ajutor financiar cadrelor 
didactice în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe 
suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice. Raport 
comun. PL.X. 242/2006. Termen: 16 mai 2006. Şedinţa comună cu 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 Raportori: Ecaterina Andronescu, Anghel Stanciu,  Paul 
Magheru, Horia Victor Toma 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport. Raport 
comun. PL.X. 234/2006. Termen: 16 mai 2006.  Raportori: Anghel 
Stanciu, Mircea Valer Puşcă, Cătălin Buhăianu. Şedinţă comună cu 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
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4. Propunerea legislativă privind prevenirea şi combaterea actelor de 
violenţă de pe stadioane şi arene şi săli de sport. Raport. Pl.x.387/2006. 
Termen: 20 iunie 2006. Raportori: Anghel Stanciu, Mircea Valer Puşcă, 
Cătălin Buhăianu 

5. Propunere legislativă „LEGEA TINERILOR”. Raport. PL.X. 
171/2006. Termen: 13 mai 2006.  
 6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea centrelor de informare şi 
consultanţă pentru tineret. Raport. PL.X.170/2006. Termen: 13 mai 2006. 
 7. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Tineretului din România – CTR. Raport. PL.X.175/2006. Termen: 13 mai 
2006.  

 
   Miercuri, 10 mai 2006, ora 10,00 
 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2006. Aviz. PLx 418/2006. Termen: 16 mai 2006. Şedinţă comună cu 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Senat 
 2. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea 
condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor. Raport. 
Pl.x. 271/2006. Termen: 18 mai 2006.  
 Raportori: Mihai  Dumitru, Horia Victor Toma 

3. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în 
sport.  Raport. PL.x. 305/2006. Termen: 18 mai 2006. Raportori: Cătălin 
Buhăianu, Damian Florea, Marcel Laurenţiu Romanescu 

4. Propunere legislativă privind proclamarea anului 2008 Anul Marii 
Uniri.. Aviz. Pl.x.332/2006. Termen: 23 mai 2006.  Raportori: 
Alecsandru Ştiucă, Ion Preda, Pantelimon Manta 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. Raport. PL.x.337/2006. Termen: 
23 mai 2006. Raportori: Cătălin Buhăianu, Damian Florea, Marcel 
Laurenţiu Romanescu 
 6. Propunere legislativă privind aprobarea curriculum-ului social 
pentru persoanele cu dizabilităţi. Aviz. Pl.x.396/2006. Termen: 1 iunie 
2006. Raportori: Petru Andea, Victor Horia Toma 
 7. Propunere legislativă pentru prevenirea violenţei asupra copilului 
minor. Aviz. Pl.x. 360/2006. Termen: 6 iunie 2006. Raportori: Monalisa 
Găleteanu, Adrian Moisoiu 

8 Proiectul de Lege parteneriatului public-privat pentru cercetarea 
ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi 
din unităţile de învăţământ agricol şi silvic. Raport comun. Pl.x. 409/2006. 
Termen: 15 iunie 2006. Raportori: Anghel Stanciu, Mircea Valer Puşcă, 
Gabriel Iulian Bârsan, Horia Victor Toma, Mihai Dumitriu. Şedinţă 
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comună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice. 

9. 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. Pl.x. 410/2006. 
Termen: 15 iunie 2006. Raportori: Anghel Stanciu, Mircea Valer Puşcă, 
Gabriel Iulian Bârsan, Horia Victor Toma, Mihai Dumitriu. Şedinţă 
comună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice. 

 
Înainte de a se intra pe ordinea de zi, Comisia ia act de celelalte 

proiecte de legi şi propuneri legislative existente în portofoliu, stabilind 
raportorii la unele dintre acestea. 

 
Dezbaterile din ziua de marţi, 9 mai 2006, încep cu primul punct al 

ordinei de zi, respectiv, Proiectul de Lege privind recunoaşterea 
Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu a calităţii de 
instituţie care asigură perfecţionarea pregătirii profesionale pentru 
administraţia publică. Acest proiect a fost retrimis Comisiei de către Plenul 
Camerei Deputaţilor pentru a fi reanalizat şi pentre a se elabora un raport 
suplimentar, la cererea d-lui deputat Mircea Valeriu Puşcă.  După ce d-l 
deputat îşi argumentează cererea, arătând că s-ar crea un precedent periculos 
în momentul în care s-ar acorda unele facilităţi unor instituţii de învăţământ, 
ocolindu-se legea. Competenţele nu se acordă prin lege, de aceea va vota 
pentru acest proiect de lege dacă se elimină articolul referitor la această 
chestiune. În urma dezbaterilor, Comisia hotărăşte cu majoritate de voturi 
menţinerea raportului iniţial. 

Următorul punct de pe ordinea de zi l-a constituit Proiectul de Lege 
pentru acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice în vederea 
achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, 
necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice. După ce se prezintă 
punctul de vedere al iniţiatorilor prin intervenţia d-lui senator Alexandru 
Athanasiu, au loc dezbateri aprinse pe asupra acestui proiect de lege cu 
argumente pro- şi contra. Întrucât au fost foarte mari divergenţe la 
dezbaterea pe articole, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât amânarea 
discuţiilor pentru şedinţa următoare. 

Punctul 3 al ordinei de zi a vizat Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.11/2006 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în sport. Proiectul de lege este prezentat de către d-l Gheorghe 
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Florian, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport. După dezbaterile pe 
articole, proiectul de lege este aprobat de Comisie cu unanimitate de voturi. 

Punctul 4 al ordinei de zi s-a referit la Propunerea legislativă privind 
prevenirea şi combaterea actelor de violenţă de pe stadioane şi arene şi săli 
de sport. D-l deputat Mircea Puşcă, în calitate de raportor, propune ca 
această propunere să fie respinsă, întrucât proiectul de lege, dezbătut şi 
aprobat anterior, cuprinde şi reglementările prevăzute de către iniţiatorii 
acestei propuneri legislative. Această propunere este însuşită de Comisie, 
care o respinge cu unanimitate de voturi. 

Dezbaterile încep şi la celelalte puncte de la ordinea de zi, vizând 
pachetul de Legi ale tineretului. După ce reprezentanţii iniţiatorilor şi ai 
ONG-urilor participante exprimă puncte de vedere generale, se hotărăşte 
amânarea discuţiilor, urmând ca a doua zi, la orele 8,30 să se întrunească 
pentru clarificarea anumitor puncte de vedere, subcomisia de tineret.  

 
Miercuri, 10 mai orele 10,00 sub conducerea d-nei deputat Lia 

Olguţa Vasilescu, se reiau dezbaterile cu ordinea de zi aprobată anterior. La 
primul punct al ordinei de zi, Comisia de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
a Camerei Deputaţilor, împreună cu Comisia de învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Senatului au luat în dezbatere Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2006 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2006. După prezentarea punctului de 
vedere al Guvernului, respectiv al Ministerului Finanţelor Publice şi 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, au avut loc dezbateri, în urma cărora, 
Comisiile reunite au hotărât, cu unanimitate de voturi, eliberarea unui aviz 
favorabil proiectului de lege, în forma propusă de Guvern. 

Dezbaterile continuă în Comisie cu Propunerea legislativă privind 
proclamarea anului 2008 Anul Marii Uniri. În calitate de raportor, d-l 
deputat Ion Preda arată că nu este necesară o lege, ci este suficientă o 
hotărâre de Guvern. Propunerea legislativă încalcă autonomia locală şi 
universitară, foloseşte o serie de sintagme neexplicitate şi are numeroase 
necorelări între articole. În forma propusă de iniţiatori, propunerea 
legislativă este respinsă cu unanimitate de voturi de către Comisie. 

Următorul punct de pe ordinea de zi a fost Propunerea legislativă 
privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi 
morală a elevilor şi studenţilor. D-l deputat Horia Toma, în calitate de 
raportor, consideră că această propunere este inoportună, întrucât prevederile 
sale sunt mult mai bine detaliate în Hotărârea de Guvern nr.128/1994. În plus 
nu se definesc foarte clar “cluburile studenţeşti”, iar aplicarea 
reglementărilor prevăzute pentru agenţii care încalcă dispoziţiile  din 
propunere este extrem de dificilă. În urma dezbaterilor, Comisia hotărăşte, 
cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 



 

 

5

5

În continuare se dezbate Proiectul de Lege privind prevenirea şi 
combaterea dopajului în sport. D-l Trandafir Man, vicepreşedinte al 
Agenţiei Naţionale Anti-Doping, subliniază în intervenţia sa că 
reglementările prevăzute în acest proiect de lege se încadrează în efortul 
general de adaptare a legislaţiei în domeniu la reeglementările internaţionale 
(Codul Mondial Anti-Doping şi Convenţia Anti-Doping a Consiliului 
Europei). Noul proiect de lege va înlocui Legea nr.552/2004 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport. Cu unele amendamente 
formulate de d-l deputat Cătălin Buhăianu, Comisia aprobă proiectul de lege 
cu unanimitate de voturi. 

Dezbaterile continuă cu Propunerea legislativă privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Tineretului din România. După discuţiile generale 
a început dezbaterea pe articole, făcându-se mai multe amendamente şi 
adoptate în unanimitate de Comisie. La dezbateri au luat cuvântul 9 deputaţi 
şi invitaţi, demonstrând necesitatea analizei serioase a proiectului de lege. 
Întrucât timpul era înaintat, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi să 
întrerupă dezbaterile la art.5, urmând ca acestea să se reia în şedinţa 
următoare.  

 
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: d-l Dumitru Miron – 

secretar de stat în  Ministerul Educaţiei şi Cercetării; domnii Moise 
Popescu – director general, Roxana Petrescu şi Alecu Dumitru – consilieri, 
din partea Ministerului Finanţelor Publice; d-l Gheorghe Florian, 
preşedinte, şi d-na Cristina Racoviţă, jurist, din partea Agenţiei Naţionale 
pentru Sport; d-l Florin Trandafir Man, vicepreşedinte, şi d-na Valentina 
Macovei, consilier, din partea Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi d-l 
Toader Saulea, vicepreşedinte, din partea Federaţiei sindicatelor 
universitare ,,Alma Mater,,. 
 La şedinţele Comisiei din 9 şi 10 mai a.c. au absentat următorii 
deputaţi:  Anastase Roberta Alma, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob-Ridzi Monica 
Maria şi Anghel Stanciu. 
   

La şedinţele Comisiei din 9 şi 10 mai 2006 au fost prezenţi următorii 
deputaţi: 

 
- Vasilescu Lia Olguţa 
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Bănicioiu Nicolae 
- Radan Mihai 
- Adomniţei Cristian Mihai  
- Andronescu Ecaterina 
- Bîrsan Iulian-Gabriel 
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- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu 
- Dumitriu Mihai 
- Fârşirotu Vladimir Mircea 
- Florea Damian 
- Găleteanu Monalisa 
- Király Andrei-Gheorghe 
- Magheru Paul 
- Manta Pantelimon 
- Moisoiu Adrian 
- Preda Ion 
- Puşcă Mircea Valer 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla înlocuit de Marton Arpad 
- Ştiucă Alecsandru 
- Toma Horia-Victor 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
           

Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 


