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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de marţi 30 mai 2006 şi miercuri 31 mai 

2006 
 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în 
şedinţele de lucru din zilele de marţi, 30 mai a.c., orele 16,00 şi miercuri, 31 
mai a.c., orele 10,00, sub conducerea d-nei deputat Lia Olguţa Vasilescu, 
preşedintele comisiei, a adoptat următoarea eşalonare a lucrărilor: 

 
Marţi, 30 mai 2006, orele 16,00 

 
1. Proiect de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din 

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

Miercuri, 31 mai 2006, 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 privind înfiinţarea centrelor de informare şi 
consultanţă pentru tineret. Raport.  Pl.x. 170/2006.  

 
2. 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 

invatamant_sala
Original



 2

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. 

 
3. 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. 

 
 
La primul punct al ordinei de zi, s-a trecut direct la votul final, 

întrucât dezbaterile pe articole au avut loc în şedinţele anterioare. Cu 
unanimitate de voturi, Comisia a aprobat Proiectul de Lege privind 
înfiinţarea centrelor de informare şi consultanţă pentru tineret.  

Punctul al doilea de la ordinea de zi privind 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 a declanşat numeroase dezbateri, în 
urma discuţiilor decizându-se ca dezbaterea pe articole să fie amânată pentru 
săptămâna viitoare, având în vedere solicitarea unor deputaţi şi a 
reprezentanţilor Guvernului. 

La ultimul punct de pe ordinea de zi, privind 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, au luat cuvântul 12 deputaţi şi invitaţi, iar în 
urma dezbaterilor generale, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
amâne discuţia pe articole pentru întrunirea viitoare. 

După amiază, la invitaţia Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir din 
Bucureşti, Comisia a efectuat o vizită la această universitate particulară, 
unde au avut loc discuţii privind modalitatea în care trebuie reglementat 
învăţământul universitar privat în contextul elaborării noii Legi a 
învăţământului. 

  
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: d-l Gheorghe Asănică, 

secretar general- cercetare ştiinţifică, din partea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării; d-nii Daniel Lică şi Didina Ioan, director, respectiv consilier din 
partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; d-nii 
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Acad. Cristian Hera şi Gheorghe Sin, preşedinte şi, respectiv, secretar 
general din partea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Slivice.  

 
Marţi, 30 mai 2006 

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

Bănicioiu Nicolae, Anastase Roberta Alma, Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu. 
 

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

- Vasilescu Lia Olguţa  
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Radan Mihai  
- Adomniţei Cristian Mihai  
- Andronescu Ecaterina  
- Bîrsan Iulian-Gabriel   
- Dumitriu Mihai  
- Fârşirotu Vladimir Mircea  
- Florea Damian  
- Ganţ Ovidiu Victor – înlocuit de Aurel Veiner 
- Găleteanu Monalisa   
- Iacob Ridzi Monica Maria – înlocuită de Liviu Moroseanu 
- 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, 31 mai 2006 
 

La şedinţa Comisiei din 31 mai a.c. au absentat următorii deputaţi: 
Asztalos Ferenc, Bănicioiu Nicolae, Anastase Roberta Alma, Buhăianu Obuf 
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Cătălin Ovidiu, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob Ridzi Monica Maria, Manta 
Pantelimon. 

 
  La şedinţa Comisiei din 31 mai a.c. au fost prezenţi următorii 
deputaţi: 
 

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

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,        
Lia Olguţa Vasilescu 

 


