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Marţi, 14 noiembrie, orele 13,00, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport, întrunită în şedinţă de lucru, sub conducerea d-lui deputat 
Petru Andea, vicepreşedintele comisiei, a adoptat următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege privind parteneriatul public-privat pentru 
cercetarea ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei 
alimentare şi din unităţile de învăţământ agricol şi silvic. PL-x. 409/2006. 
Raport comun, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice.  

2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995 Pl-x. 738/2006. Raport.  

3. Proiectul de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă. PL-x. 800/2006. Raport. 

Dezbaterile au început cu punctul al doilea al ordinei de zi, privind 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995.  D-l deputat Emilian Frâncu, în numele 
iniţiatorilor, a prezentat importanţa modificării art. 174 din Legea 
învăţământului, argumentând necesitatea ca toţi elevii şi studenţii, inclusiv 
cei care sunt la studii în străinătate, să beneficieze de aceleaşi drepturi ca şi 
cei din ţară. D-na Gabriela Pasztor, secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, a prezentat punctul de vedere al Guvernului care a fost de 
susţinere a acestei propuneri legislative, cu unele modificări. La discuţii au 
participat 6 deputaţi. Supusă la vot, propunerea legislativă, cu modificările 
propuse de Guvern, a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Punctele 1 şi 3 de pe ordinea de zi au fost amânate pentru o şedinţă 
viitoare. Comisia, cu unanimitate de voturi a fost de acord, la propunerea d-
lui vicepreşedinte Petru Andea, să se discute asupra avizului care trebuie 
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eliberat pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.75/2006 pentru modificarea art.71 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. În urma dezbaterilor 
care au avut loc, Comisia a hotărât, cu 15 voturi pentru şi o abţinere, 
eliberarea unui aviz pozitiv.  

Marţi, 14 noiembrie, orele 15,00, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret, sport, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale s-au întrunit în 
şedinţă comună pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege privind 
statutul minorităţilor naţionale din România (PL-x. 502/2005). Din lipsa 
cvorumului, s-a decis ca lucrările să fie reluate într-o şedinţă viitoare.  

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: d-na Pasztor Gabriela, 
secretar de stat, din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Din partea 
iniţiatorilor a participat d-l deputat Emilian Frâncu.  
  

La şedinţele Comisiei 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 
- Găleteanu Monalisa 
- Király Andrei-Gheorghe 
- Magheru Paul 
- Manta Pantelimon 
- Mătuşa Tudor  
- Moisoiu Adrian 
- Preda Ion 
- Puşcă Mircea Valer 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla 
- Stanciu Anghel 
- Ştiucă Alecsandru 
- Toma Horia-Victor 
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La şedinţele Comisiei au absentat următorii deputaţi: Bănicioiu 
Nicolae, Anastase Roberta Alma, Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu, Ganţ 
Ovidiu Victor, Iacob Ridzi Monica Maria 

 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE,           
Lia Olguţa Vasilescu 

 


