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PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 septembrie 2007 

 
 

Miecuri, 5 septembrie 2007 
 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 4 

deputaţi, după cum urmează:  

- Anastase Roberta - Grupul Parlamentar al PD 
- Ganţ Ovidiu Victor – Grupul Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale 
- Iacob-Ridzi Maria Monica – Grupul Parlamentar al PD 
- Toma Horia Victor - Grupul Parlamentar al PNL 
 

La lucrările Comisiilor participă ca invitaţi: 

 M.E.C.T. 

 - Dumitru Miron – secretar de stat 

 Ministerul Apărării  

- Cornel Dobriţoiu – secretar de stat 

- Paul Nenciu – consilier juridic 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii  de Şanse 

- Dinu Cassiana – inspector principal 

invatamant_sala
Original
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Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

- Mariela Neagu – secretar de stat  

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de d-na Lia Olguţa Vasilescu, 

preşedintele Comisiei. 

 Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

 1. Propunerea legislativa pentru modificarea legii nr.84 din 1995, 
republicată - legea învăţământului - prin introducerea unor măsuri active de 
protecţie a minorilor a căror părinţi nu se află alături de ei pe perioade 
îndelungate, din cauza deplasării la muncă în străinătate. Plx 421/2007.  
Raport. Termen: 4 septembrie 2007.  Iniţiator: Cantaragiu Ioan. 
 2. Proiectul de Lege privind transformarea cazărmilor dezafectate ale 
Ministerului Apărării în cămine studenţeşti. Plx 480/2007. Aviz. Termen: 
11 septembrie 2007. Iniţiatori: Mircia Giurgiu, Olguţa Cocrea, Costel 
Ovidenie,Dan Mocănescu, Ion Stoica, Monalisa Găleteanu, Mihai 
Dumitriu, Filonaş Chiş. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.90 din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Plx 456/2007. Raport. 
Termen: 12 septembrie 2007. Iniţiatori: Athanasiu Alexandru, Moraru 
Ion, Solcanu Ion, Tîlvăr Angel, Ardelean Aurel, Cismaru Ivan, David 
Gheorghe,  Sógor Csaba,  Sabău Dan. 
 4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000. Plx 414/2007. Raport. Termen: 13 septembrie 2007. 
Iniţiatori: Săniuţă Marian Florian,, Vlase Petru Gabriel, Buzatu Dan 
Horaţiu, Scutaru Adrian George, Zaharia Claudius Mihail, Iriza Marius, 
Toró Tiberiu, Stănişoară Mihai, Hellvig Eduard Rau. Raportori: 
Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu, Florea Damian.  
 5. 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. Termen: 20 
septembrie 2007.  Iniţiatori: Apostolache Mihai Cristian.  

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.101 din 
Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Plx 445/2007. 
Raport. Termen: 18 septembrie 2007.  Iniţiatori: Lia Olguţa Vasilescu. 
Toma Horia Victor, Preda Ion, Puşcă Mircea.  

7. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006. Plx 
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108/2007. Raport suplimentar. Termen: septembrie 2007. Iniţiatori: 
Guvern.  

8. 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. Aviz. Termen: 2 octombrie 2007. 
Iniţiatori: Buşoi Cristian Silviu.  
 9. Proiectului de Lege privind medicina şcolară. Plx 504/2007. Aviz. 
Termen: 2 octombrie 2007. Iniţiatori: Movilă Petru, David Gheorghe, 
Popa Dan Gabriel. 
 

 

În deschiderea şedinţei, d-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu anunţă 

că săptămâna viitoare va fi invitat dl. ministru Cristian Adomniţei pentru a 

prezenta modificările intervenite  în legislaţia privind învăţământul. 

Dezbaterile încep cu proiectul de Lege privind transformarea 

cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti.  

Dl. secretar de stat Cornel Dobriţoiu arată că proiectul de lege nu este 

susţinut de Guvern, aşa cum se arată detaliat în punctul de vedere. 

Subliniază faptul că, odată cu adoptarea Legii 346 din 2006 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, s-a creat cadrul legal prin 

care instituţia militară să poată administra bunurile din domeniul public sau 

privat al statului, aflate în patrimoniul său, având posibilitatea să le 

concesioneze, să le închirieze ori să le valorifice, în funcţie de regimul lor 

juridic, în condiţiile legislaţiei în vigoare. În acest sens, a fost promovat un 

proiect de lege, care se află în procedură de avizare, urmând ca, în temeiul 

viitoarei legi, să fie adoptată o hotărâre a Guvernului. De asemenea, s-au 

demarat operaţiunile pentru transformarea unor imobile în locuinţe de 

intervenţie şi cămine de unitate, destinate, în special, tinerelor cadre militare 

şi soldaţilor şi gradaţilor voluntari. Din punct de vedere practic, menţionează 

că majoritatea cazărmilor disponibile se află în afara centrelor universitare, 
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locaţiile respective fiind situate în extravilanul unităţilor administrativ -        

teritoriale. Nu în ultimul rând, reamintim că transferurile imobilelor 

proprietate publică a statului se efectuează în condiţiile Legii 213 din 1998 

privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, la cererea 

autorităţilor publice locale, prin Hotărâre a Guvernului, după analizarea 

fiecărui caz în parte,ţinând seama de faptul că nu toate cazărmile disponibile 

se pretează la transformările propuse de iniţiatori, precum şi de impactul 

financiar al acestora asupra bugetelor locale. Având în vedere cele 

prezentate, dl. secretar de stat adresează rugămintea de a se aviza negativ 

acest proiect de lege.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu este de părere ca aceste cazărmi 

în afară de cămine studenţeşti mai pot fi folosite şi pentru grădiniţe pentru 

care există mare lipsă de spaţii, ideea este ca aceste cazărmi să rămână în 

sistemul de învăţământ.  

Dl. deputat Vladimir Fârşirotu întreabă reprezentatul Ministerului 

Apărării dacă s-a făcut o evaluare şi ce valoare au aceste active dacă se vor 

vinde. 

Dl. secretar de stat Cornel Dobriţoiu răspunde că nu s-a făcut o 

estimare exactă iar preţurile se vor stabili prin licitaţii publice. 

Dl. vicepreşedinte Petru Andea susţine proiectul de lege pentru că nu 

doreşte ca şi în alte cazuri aceste cazărmi să ajungă să aibă proprietari 

particulari. 

Dl. deputat Pantelimon Manta este de părere că se pot câştiga bani 

pentru bugetul armatei din vânzarea acestor cazărmi dezafectate. Propune să 

se prevadă în lege transmiterea acestor spaţii cu plată (universităţile sau 

comunităţile locale să plătească) şi în felul acesta s-ar rezolva acceptabil, 

normal, corect cele 2 interese.  
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D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu se declară de acord cu 

propunerea d-lui deputat Pantelimon Manta.  

Dl. deputat Mihai Dumitriu consideră că aceste cazărmi ar trebui 

preluate de Consiliile Judeţene care gestionează domeniul public. De ani de 

zile aceste spaţii sunt părăsite şi distruse, de ce Ministerul Apărării nu a 

făcut nimic până acum. Nu clădirile sunt importante ci terenul care valorează 

foarte mult. Aceste terenuri nu sunt în proprietatea Ministerului Apărării, 

acesta le are în administrare, deci nu le poate vinde. Susţine proiectul de 

lege. 

Dl. deputat Anghel Stanciu precizează că nu se pune problema să se ia 

toate cazărmile de la Ministerul Apărării, să se modifice legea 

corespunzător, numai acolo unde este cazul.  

Dl. deputat Adrian Moisoiu susţine proiectul de lege. 

D-na deputat Monalisa Găleteanu  susţine proiectul de lege, va trebui 

să se privească fiecare caz în parte, de la judeţ la judeţ pentru a se lua o 

decizie corectă. Propune ca la dezbaterea Bugetului pe anul 2008 să fie 

sprijinit Ministerul Apărării să primească fonduri mai mari. 

Dl. secretar de stat Cornel Dobriţoiu precizează că Ministerul Apărării 

a retrocedat unele spaţii unor universităţi, dar anumite cereri nu au putut fi 

onorate deoarece terenul se afla sub incidenţa Legii 10. Ministerul a analizat 

foarte bine reconversia infrastructurii şi prezintă disponibilitate pentru dialog 

în continuare. 

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu susţine ca, prin lege, să nu se 

mai permită înstrăinarea activelor. Solicită Ministerului Apărării un raport 

cu situaţia actuală a cazărmilor. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos este de acord cu primirea de 

informaţii suplimentare pentru a se putea lua o decizie corectă.  
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Dl. deputat Mircea Puşcă nu susţine proiectul de lege considerând că 

este vorba de o suprareglementare. 

Dl. secretar de stat Dumitru Miron susţine punctul de vedere negativ 

al Guvernului. 

În continuare se trece la dezbaterea pe text a articolelor care sunt 

aprobate, cu amendamente, cu unanimitate de voturi. Supusă votului de 

ansamblu, proiectul de lege întruneşte 8 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 

abţineri pentru eliberarea avizului favorabil.  

Se continuă cu dezbaterea asupra Cererii de reexaminare a legii pentru 

completarea art.10 din Legea învăţământului nr.84/1995, republicată. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.10 alin. 4 din Legea Învăţământului nr.84/1995, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare. Iniţiativa legislativă îşi propune să 

faciliteze valorificarea potenţialului şcolar al celor mai capabili copii din 

mediul rural prin asigurarea accesului la o dezvoltare şi o educaţie de 

calitate. 

Comisia, cu 8 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 4 abţineri a hotărât 

menţinerea raportului iniţial transmis în data de 19 aprilie 2007. 

Se continuă cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren 

din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de 

Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof şi sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul 

Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea 

Consiliului  Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului Aeroport 

Internaţional Braşov. 

Dl. vicepreşedinte Petru Andea propune eliberarea unui aviz negativ. 

Supusă votului această propunere, întruneşte 7 voturi pentru, 7 voturi 
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împotrivă şi o abţinere, deci se aprobă eliberarea avizului favorabil şi nu 

negativ cum propusese dl. Andea Petru.   

Se continuă cu propunerea legislativa pentru modificarea legii nr.84 

din 1995, republicată - legea învăţământului - prin introducerea unor măsuri 

active de protecţie a minorilor a căror părinţi nu se află alături de ei pe 

perioade îndelungate, din cauza deplasării la muncă în străinătate.  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii învăţământului nr. 84/1995 privind unele măsuri de protecţie a 

minorilor. Se constată că reglementările în discuţie, deşi cu intenţii bune şi 

pornind de la realităţi ale vieţii sociale nu se încadrează în obiectul general 

de reglementare al legii organice în cauză, al cărui subiect principal de 

reglementare îl reprezintă sistemul naţional de învăţământ. 

În urma dezbaterii se propune respingerea propunerii legislative. 

Supusă votului, se aprobă propunerea de respingere cu 12 voturi pentru şi 3 

voturi împotrivă, din următoarele motive:  

- protecţia copilului este oglindită legislativ de o serie de acte în 

vigoare, care în linii mari conţin unele aspecte ale prezentei 

propuneri legislative; 

- modul de derulare şi mai ales scopul „anchetei sociale” nu este 

precizat, astfel că pot apărea situaţii care să rămână în afara 

cadrului legislativ propus sau să permită abuzuri ori 

superficialităţi; comisia de lucru este insuficient reglementată ca de 

altfel şi modul de remunerare a membrilor săi; 

- cu privire la amenzile contravenţionale se constată că lipsesc o 

serie de prevederi referitoare la organul abilitat de lege să constate 

şi să aplice amenzile, precum şi prevederi referitoare la normele de 

aplicare; 
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- insuficienţa reglementărilor referitoare la obligaţiile şi cazurile de 

contravenienţă a conducerilor unităţilor şcolare a elevilor a căror 

părinţi se află la muncă în străinătate; 

- insuficienţa unui persoanl calificat (psihologi) care să desfăşoare 

munca de asistenţă socială cerută prin prezenta reglementare, mai 

ales în medii defavorizate cum ar fi zonele  şi localităţile izolate, 

localităţile rurale în general etc.  

 

Urmează propunere legislativă pentru modificarea art.90 din Legea 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

actualelor prevederi din Legea nr.128/1997 privind acordarea gradaţiei de 

merit. Se propune extinderea numărului celor care pot beneficia de această 

gradaţie de la 15% la 20% din totalul posturilor didactice, se propune 

accesul la această gradaţie a unui număr mai mare de cadre didactice prin 

micşorarea condiţiei de vechime de la 15 la 5 ani şi creşterea cuantumului 

gradaţiei de merit de la 20% la 25% din salariul de bază al funcţiei sau 

postului persoanei în cauză.  

D-na preşedinte Lia Olguţa Vasilescu propune respingerea. Supusă 

votului, se aprobă propunerea de respingere cu 10 voturi pentru şi 2 voturi 

împotrivă şi o abţinere, din următoarele motive: 

- aplicarea acestei noi prevederi implică un efort financiar important 

care poate să afecteze negativ bugetul actual; 

- numărul celor care pot beneficia de gradaţia de merit prezintă o 

creştere semnificativă care diminuează spiritul de competiţie; 

- noua reglementare poate fi cuprinsă în cadrul noului pachet de legi 

privind educaţia aflat în pregătire la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
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Tineretului, care va cunoaşte o amplă dezbatere în cadrul colectivelor 

de cadre didactice şi în organizaţiile sindicale. 

 
În continuare se stabilesc raportorii pentru Proiectul de Lege privind 

prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor 

sportive: Andea Petru, Asztalos Ferenc, Cătălin Buhăianu.  

 

 

 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 

 


