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SINTEZA 
şedinţei Comisiei din zilele 11, 12 şi 13 septembrie 2007 

  
  
 Şedinţa Comisiei din 11 septembrie 2007 a avut următoarea ordine de zi:  

1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000. Plx 414/2007.  
 
 2. Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) şi (5) ale art.64 din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. Pl-x 464/2007.  
 

3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.101 din 
Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Plx 445/2007.  
 

4. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006. Plx 
108/2007.  

 
5. Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din 

14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare. Plx 517/2007.  

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

- din partea  M.E.C.T. dna Gabriela Pasztor – secretar de stat;  
- din partea Agenţiei Naţională pentru Sport dl. Octavian Bellu – 

preşedinte; 
- din partea Ministerului Finanţelor dna Diaconescu Camelia – 

consilier. 
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Şedinţa comisiei a fost condusă de dna preşedinte Lia Olguţa Vasilescu. 
În deschiderea şedinţei este reamintită ordinea de zi şi se fac unele consideraţii 
privind importanţa actelor normative în discuţie.  

Se trece la pct.1 al ordinii de zi şi se dă cuvântul dlui Octavian Bellu 
pentru a prezenta Punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea 
legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. 
În cuvântul său, deşi se dă aprecierea cuvenită performanţelor sportive faţă de 
forma actuală a legii, se argumentează avizul nefavorabil din partea Guvernului.  

Si alţi membri ai Comisiei în intervenţiile lor au exprimat păreri similare 
şi chiar introducerea unei limite de vârstă în acordarea rentei viagere.  

În urma votului exprimat, s-a hotărât respingerea propunerii legislative. 
Trecându-se la pct.2 de pe ordinea de zi se continuă dezbaterile prin 

intervenţii ale deputaţilor şi prin cuvântul acordat dlui Octavian Bellu pentru a 
prezenta Punctul de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de Lege 
pentru modificarea alin. (1) şi (5) ale art.64 din Legea educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000. În aceeaşi manieră s-a hotărât respingerea proiectului de 
lege.  
  Luându-se în dezbatere propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic, aflată la pct.3 de pe ordinea de zi se hotărâşte în unanimitate de voturi 
a celor prezenţi respingerea. Deputaţii au fost de acord, prin consens, ca orice 
iniţiativă privind educaţia să fie amânată până la apariţia noului pachet 
legislativ, astfel încât reglementările să fie coerente şi în acord cu concepţia 
actuală de dezvoltare a învăţământului din ţara noastră. 
 Dezbaterea de la pct.4 al ordinei de zi, proiect de Lege privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2006 pentru 
modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 a fost amânată.  
 La ultimul punct de pe ordinea de zi se ia în discuţie propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare. În urma analizei efectuate de membrii Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport se acordă aviz negativ.  
 În afara ordinei de zi, dna preşedinte Lia Olguţa Vasilescu ridică 
problema organizării din timp a măsurilor necesare avizării legilor privind 
acreditarea a trei instituţii de învăţământ superior particular. În acest sens se 
adoptă prin consens ca următorii deputaţi să facă parte din comisiile de analiză 
ca raportori: Petru Andea, Ecaterina Andronescu, Anghel Stanciu, Pantelimon 
Manta, Mircea Valer Puşcă,  Marcel Romanescu, şi Paul Magheru. 

Ordinea de zi fiind epuizată, lucările comisiei sunt declarate închise. 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 

- Vasilescu Lia Olguţa 
- Andea Petru 
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- 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. 
 Şedinţa Comisiei din 12 septembrie 2007 a avut ca ordine de zi întâlnirea 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu conducerea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în scopul prezentării şi evaluării pregătirii 
noului an de învăţământ şi a pachetului legislativ privind educaţia.  

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
- Cristian Adomniţei – ministru 

 - Dumitru Miron – secretar de stat 
 - Megdonia Păunescu – director 
 - Corina Marin – director 
 - Sanda Bădulescu - director 
 Dezbaterile au început prin adresarea către invitaţi a unor întrebări de 
către membri comisiei. Întrebările au vizat aspecte privind modul de finanţare, 
de distribuţie a banilor şi de cheltuire a lor, argumentele privind recentele 
reorganizări din cadrul ministerului şi stadiul realizării noului pachet legislativ 
privind educaţia.  
 Luând cuvântul, domnul ministru a subliniat faptul că, în acest an s-au 
acordat sume importante de bani, poate mai mulţi ca niciodată până acum, care 
au fost distribuite potrivit necesităţilor raportate de inspectoratele şcolare. Este 
respinsă ideea repartiţiei fondurilor pe criterii politice.  
 Stadiul actual privind cheltuirea banilor şi pregătirea şcolilor este unul 
care nu satisface eforturile ministerului, ale Guvernului şi nici pe copii şi părinţi. 
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Se apreciază că o vină importantă pentru situaţia existentă o au organele locale 
care, din motive de procedură greoaie, nu au început lucrările la timp.  
 Ultimile reorganizări din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tinerertului au vizat o mai bună funcţionalitate a structurilor şi o 
compatibilizare a organismului intermediar POS-DRU potrivit cerinţelor 
normelor europene. 
 Depre noul pachet legsilativ domnul ministru prezintă stadiul de realizare 
a acestuia, care practic este gata, subliniindu-se necesitatea ca legile privind 
educaţia să obţină acordul partenerilor sociali. Din acest punct de vedere mai 
trebuie lucrat, principalele dezacorduri fiind în legătură cu conducerea 
instituţiilor, norma didactică şi acordarea unor sporuri salariale şi fonduri de 
dotare. Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tinerertului apreciază că într-un viitor 
apropiat pachetul legislativ privind educaţia va ajunge la comisie.  
 În intervenţiile lor, domnii deputaţi au subliniat necesitatea realizării unei 
legislaţii moderne, capabilă să asigure creşterea calităţii, atractivitate şi eficienţă 
în procesul de educaţie, încât învăţământul românesc să se integreze cât mai 
bine în Spaţiul european al învăţământului.  
 În ceea ce priveşte atractivitatea activtăţii didactice şi prevenirea plecării 
cadrelor din sistem, se apreciază că numai o creştere semnificativă a veniturilor 
acestora ar reprezenta o soluţie viabilă.   
  

În ziua de  13 septembrie 2007 – studiu individual asupra proiectelor de 
lege din portofoliul comisiei.  

 
 

PREŞEDINTE 
Lia Olguţa Vasilescu  

 
 


