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PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 26, 27 şi 28 februarie 2008 

 
 

Marţi, 26 februarie 2008 
 

 
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

 Autoritatea Naţională pentru Tineret (ANT), 
- Kovacs Peter – preşedinte 
 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
- Hristea Nicolae – director 
 
Fundaţia Naţională pentru Tineret 
- Dascălu Iulian – preşedinte 
 
Grupul pentru Dialog Social 
- Filipescu Radu – preşedinte 
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Iniţiatori 
- senator Marius Marinescu 
- deputat Dragoş Dumitriu 
 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de   dl.prof.univ.dr. Petre Popeangă, 

preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. 

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

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995. Plx 25/2008. Raport. Termen: 25 februarie 
2008. 
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene 
pentru tineret şi a municipiului Bucureşti. Plx 868/2007. Raport comun  cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 14 februarie 2008. 
Iniţiatori: Andea Petru, Andronescu Ecaterina, Apostolache Mihai 
Cristian, Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu, Dumitriu Mihai, Găleteanu 
Monalisa, Iordache Florin, Moldovan Emil Radu, Ponta Victor-Viorel, 
Stanciu Anghel, Ştiucă Alecsandru, Tudose Mihai, Olteanu Bogdan, 
Puşcă Mircea Valer, Toma Horia-Victor, Bolcaş Lucian Augustin, 
Fârşirotu Vladimir Mircea, Iriza Marius, Magheru Paul, Mătuşa Tudor, 
Mînzînă Ion, Moisoiu Adrian, Vasilescu Lia Olguţa, Bîrsan Iulian-
Gabriel, Buda Daniel, Romanescu Marcel Laurenţiu, Tabără Valeriu, 
Asztalos Ferenc, Király Andrei-Gheorghe, Sóki Béla,  Călian Petru, Faina 
Constantin, Popescu Ionica Constanţa,  Manta Pantelimon,  Diaconescu 
Cristian, Nicolae Şerban, Ardelean Aurel, Funar Gheorghe, Ungheanu 
Mihai, Cismaru Ivan,  Sógor Csaba , Oprea Mario-Ovidiu. 
 3. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006. Plx 
108/2007. Raport suplimentar. Termen: septembrie 2007. Iniţiatori: 
Guvern. 

4. Proiectul de Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a 
statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare  - Dezvoltare Agricolă 
Suceava, din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe 
Ionescu-Siseşti,, în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor. Plx 
740/2007. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
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industrie alimentară şi servicii specifice. Termen: 12 decembrie 2007. 
Iniţiator: Guvernul. 
 5. Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi salariale 
specifice personalului nedidactic din învăţământ. Plx 842/2007. Aviz. 
Termen: 5 februarie 2008. 
 6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.132 pe 1999 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Formare Profesională a Adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Plx 20/2008. Aviz. Termen: 3 martie 2008.  
 
 
 Dezbaterile încep cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii învăţământului nr.84/1995. Plx 25/2008.  

 Dl. senator Marius Marinescu, în calitate de iniţiator, prezintă 

propunerea legislativă şi arată că satele româneşti au început să se 

depopuleze din cauza faptului că multe grădiniţe şi şcoli s-au desfiinţat sau 

sunt pe cale de a se desfiinţa, datorită faptului că Legea învăţământului 

impune un număr minim de preşcolari sau elevi ca instituţiile de învăţământ 

să poată funcţiona.  Pentru ca preşcolarii şi elevii să poată studia se propune 

deplasarea personalului didactic în localităţile de domiciliu ale elevilor, 

beneficiind de toate drepturile privind transportul, diurna şi delegare.  

 Dl. deputat Andrei Kiraly subliniază că în momentul de faţă aceste 

probleme sunt rezolvate în actuala lege a învăţământului şi nu mai este 

nevoie de altă reglementare. 

 Dl. deputat Mircea Puşcă consideră că mai trebuie lucrat pe textul 

propunerii legislative şi să se analizeze în ce măsură actuala lege a 

învăţământului este acoperitoare.  

 Dl.deputat Mihai Dumitriu observă că exprimarea din propunerea 

legislativă nu este foarte clară. În Statutul personalului didactic sunt foarte 
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multe prevederi referitoare la această problemă, este de părere că trebuie 

refăcut proiectul de lege. 

 Dl. deputat Alecsandru Ştiucă, în calitate de raportor, doreşte să 

menţioneze că orice iniţiativă legislativă care vizează asigurarea educaţiei 

este bine venită, în consecinţă susţine propunerea legislativă. 

 D-na deputat Lia Olguţa Vasilescu propune să se solicite Biroului 

Permanent al Camerei Deputaţilor prelungirea termenului de depunere a 

raportului şi în acest interval iniţiatorii să vină cu o reformularea a textului 

propunerii legislative care să cuprindă observaţiile făcute de membrii 

comisiei. 

 Dl. deputat Marcel Romanescu este de părere că propunerea 

legislativă restricţionează activitatea cadrelor didactice şi arată că în acest 

moment populaţia este mulţumită de felul cum se desfăşoară transportul 

elevilor cu microbuzele. 

 Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos solicită iniţiatorilor să prezinte mai 

clar ce articole se amendează şi ce alineate se comasează, deoarece nu 

rezultă din textul propunerii legislative. Consideră că textul propus de 

iniţiatori este mai slab decât legea existentă. 

 Dl. deputat Dragoş Dumitriu, iniţiator al propunerii legislative, 

consideră propunerea de prelungire a termenului de depunere a raportului a 

d-nei deputat Lia Olguţa Vasilescu foarte bună şi se declară de acord cu 

refacerea textului.  

 Dl. deputat Ovidiu Ganţ consideră această dezbatere importantă şi 

utilă dar textul actual trebuie îmbunătăţit, susţine propunerea d-nei deputat 

Lia Olguţa Vasilescu. 

 Dl.preşedinte Petre Popeangă supune votului propunerea de prelungire 

a termenului de depunere a raportului. Cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă 
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şi 3 abţineri se aprobă această propunere, dezbaterile vor fi reluat peste o 

săptămână. 

 Se continuă cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor 

nr.350/2006 (Plx 108/2007). 

 D-na deputat Lia Olguţa Vasilescu, în calitate de raportor, prezintă 

cererea Preşedintelui României de reexaminare a Legii privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii 

tinerilor nr.350/2006. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2006, are în 

vedere revenirea la situaţia juridică anterioară şi repunerea în drepturi a 

Asociaţiei ,,Grupului pentru Dialog Social,, prin reatribuirea sediului iniţial 

al Asociaţiei din Calea Victoriei nr.120, sectorul 1, Bucureşti. Susţine 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2006. 

 Dl. Radu Filipescu, preşedinte G.D.S., este de acord cu d-na deputat 

Lia Olguţa Vasilescu şi precizează că sediul rămâne în proprietatea statului, 

G.D.S. îl deţine doar în administrare. 

 Dl.preşedinte Petre Popeangă supune votului aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.105/2006, care este aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

 Urmează propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene 

pentru tineret şi a municipiului Bucureşti. (Plx 868/2007).  

 D-na deputat Lia Olguţa Vasilescu, în calitate de iniţiator, arată că 

această iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare amendarea Legii 

nr.146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 

municipiului Bucureşti. Deşi Senatul a respins acest proiect de lege, 
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consideră că este vorba de o prioritate legislativă, avându-se în vedere faptul 

că din anul 1990 a fost un vid legislativ pe această temă. 

 Dl. Peter Kovacs, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret, 

precizează că Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, 

întrucât se propune instituirea, în sarcina consiliilor judeţene, respectiv a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a unor importante obligaţii 

care ar avea implicaţii semnificative asupra bugetelor/patrimoniilor unităţilor 

administrativ-teritoriale în raza cărora acestea îşi desfăşoară activitatea, 

înainte de adoptarea oricărei decizii trebuia consultată Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene din România. Un alt argument de respingere este acela 

că propunerea legislativă determină influenţe financiare suplimentare asupra 

bugetului general consolidat şi iniţiatorii trebuiau să prevadă mijloacele 

necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor. 

 Dl. Iulian Dascălu, preşedintele Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, 

salută iniţiativa de îmbunătăţire a cadrului legislativ pentru tineret şi susţine 

aprobarea acestui act normativ.  

 Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos face referire la observaţiile făcute 

de Consiliul Legislativ şi de Guvern şi propune ca acestea să fie cuprinse în 

raportul care va fi dezbătut în comisie.  

 Dl. deputat Ovidiu Ganţ nu este de acord cu proiectul de lege, 

considerând că spiritul acestuia este împotriva prevederilor U.E., 

supercentralizarea este o catastrofă pentru România, forma de proprietate 

este problema, nu gestiunea. 

 Dl. deputat Pantelimon Manta propune ca subcomisia de lucru, 

împreună cu alţi membri din comisie şi cu ANT  să se întrunească pentru a 

relua dezbaterile şi realizarea unui consens asupra tuturor propunerilor 

formulate. 
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 Dl vicepreşedinte Ferenc Asztalos propune sistarea dezbaterilor şi se 

declară de acord cu întrunirea subcomisiei care să rezolve principial 

problema şi apoi să se treacă la dezbaterea pe articole. 

 D-na deputat Lia Olguţa Vasilescu nu este de acord cu amânarea 

dezbaterilor şi propune să se treacă la dezbaterea pe articole, precizând că se 

pot face amendamente pe loc. 

 Dl. deputat Mircea Puşcă propune ca cei interesaţi  să aducă 

argumente solide, subcomisia să prezinte modificările făcute, Autoritatea 

Naţională pentru Tineret să vină cu un punct de vedere mai aplicat, nu 

general cum a fost prezentat, iar Guvernul să prezinte contraoferta la 

propunerea iniţiatorilor, urmând ca săptămâna viitoare printr-un acord 

amiabil să se poată trece la dezbaterea pe articole. 

 Dl. preşedinte Petre Popeangă supune votului propunerea făcută de 

dl.deputat Mircea Puşcă. Această propunere este aprobată cu unanimitate de 

voturi, urmând a se relua dezbaterile săptămâna viitoare când subcomisia va 

prezenta modificările aduse şi se vor putea face amendamente.  

 Se continuă cu proiectul de Lege privind trecerea unui teren, 

proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare  - 

Dezvoltare Agricolă Suceava, din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole 

şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Siseşti,, în administrarea Ministerului 

Economiei şi Finanţelor. (Plx 740/2007).  

 Dl. Nicolae Hristea, director în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, arată că proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unui 

teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-

Dezvoltarea Agricolă Suceava, din subordinea Academiei de ştiinţe Agricole 

şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti,, în administrarea Ministerului 

Economiei şi Finanţelor.  
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Dl. preşedinte Petre Popeangă precizează că proiectul de lege a fost 

aprobat în Comisia pentru agricultură.  

Dl. deputat Pantelimon Manta este de părere că se tergiversează o 

investiţie importantă şi propune aprobarea proiectului de lege. 

Dl. preşedinte Petre Popeangă supune votului aprobarea proiectului de 

lege. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de lege în forma 

adoptată de  Senat. 

 În continuare s-a trecut la examinarea propunerii legislative privind 

acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din 

învăţământ ( Plx 842/2007). În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să avizeze favorabil propunerea legislativă.  

 Dezbaterile au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea 

Legii nr.132 pe 1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.68 din 27 ianuarie 2004, cu 

modificările şi completările ulterioare. (Plx 20/2008). În urma dezbaterii, 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze favorabil propunerea 

legislativă.  

 În finalul dezbaterilor, s-au stabilit raportorii pentru următoarele 

proiecte de lege venite la Comisie: 

- Propunere legislativă privind reînfiinţarea Liceului Militar de 

Marină , ,,Alexandru Ioan Cuza,, (Plx 50/2008). Raportori: 

Laurenţiu Romanescu, Alecsandru Ştiucă, Mihai Dumitriu.  

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.3/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, 

proprietate publică a statului, din administrarea Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
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Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului pentru Universitatea „Transilvania” din Braşov, în 

scopul construirii unui campus universitar. (Plx 59/2008). 

Raportori: Gabriel Bârsan, Mihai Dumitriu, Alecsandru 

Ştiucă.  

 
 

Miercuri, 27 februarie 2008 
 

- Proiect de lege privind statutul minorităţilor naţionale din România. 
Plx 502/2005.  
 

Din lipsă de cvorum, lucrările au fost suspendate, urmând a fi reluate 
la o dată ce va fi stabilită ulterior. 

 
 
 

 
Joi, 28 februarie 2008 

Studiu individual 
 

 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr. Petre POPEANGĂ 
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