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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 februarie 2008

Şedinţa Comisiei din 12 februarie 2008 a avut următoarea ordine de zi:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. Plx 877/2007.
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Plx 797/2007.
3. 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.
4. Proiectul de Lege privind aprobarea de urgenţă a Guvernului
nr.109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România. PLx 820/2007.
5. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006. Plx
108/2007.
6. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Academiei
de Medicină Veterinară. Pl-x 71/2007.
7. Propunere legislativă privind înfiinţarea Universităţii de Medicină şi
Farmacie Oradea. Plx 593/2005.
8. Propunere legislativă privind înfiinţarea Universităţii de Medicină şi
Farmacie Constanţa. Plx 439/2006.
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9. Propunere legislativă pentru protecţia educaţională specială a minorilor
a căror părinţi se află la muncă în străinătate. Plx 886/2007.
10. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.128/1997 a
Statutului personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
Plx.900/2007.
11. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de
substanţe şi/sau metode interzise. Plx 17/2008.
12. Propunere legislativă privind liniştea românilor şi a României. Plx
26/2008.
La lucrările Comisiei au participat următorii invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT),
- Gabriella Pasztor – secretar de stat;
- Sanda Bădulescu – director;
- Eva Nagy – director.
De la Ministerul Sănătăţii Publice:
- dr. Lucia Duminica – consilier Afaceri Europene
De la Agenţia Naţională pentru Calificări din Învăţământul Superior
şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social (ACPART),
- Sorin Zaharia – director.
De la Autoritatea Naţională pentru Tineret
- Kovacs Peter - preşedinte
Lucrările şedinţei Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a
Camerei Deputaţilor, au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Petre Popeangă,
preşedinte şi de domnul prof. univ. dr. Petru Andea, vicepreşedintele comisiei.
În urma dezbaterilor propunerii legislative de la punctul 1 al ordinei de
zi, comisia a hotărât, respingerea acesteia.
Cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Plx 797/2007), aflată la
punctul 2 al ordinei de zi, au fost sesizate în fond, atât Comisia noastră, cât şi
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic. Dezbaterile s-au finalizat cu respingerea propunerii legislative.
La punctul 3 al ordinei de zi, raportorii au solicitat amânarea dezbaterilor,
deoarece sunt necesare documentări mai ample asupra subiectului reglementat
de 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.
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În legătură cu proiectul de Lege privind aprobarea de urgenţă a
Guvernului nr.109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.200/2004
privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România (PLx 820/2007), aflat pe ordinea de zi la punctul 4,
atât Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, cât şi Comisia pentru
muncă şi protecţie socială, au hotărât adoptarea cu amendamente a proiectului
de Lege.
La punctul 5 al ordinei de zi, s-a luat în discuţie proiectul de Lege privind
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea
Legii tinerilor nr.350/2006 (Plx 108/2007). La solicitarea raportorilor şi acest
proiect de lege a fost amânat.
Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Academiei de
Medicină Veterinară (Pl-x 71/2007), dezbătută în cadrul punctului 6 de pe
ordinea de zi, a fost respinsă, subliniindu-se printre altele faptul că medicina
veterinară dispune de o secţiune în cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice.
Propunerile legislative de la punctele 7 şi 8 ale ordinei de zi, privitoare la
înfiinţarea prin lege a două noi instituţii de învăţământ superior de stat
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Oradea şi Universitatea de Medicină şi
Farmacie Constanţa) au fost dezbătute individual, Comisia pronunţâdu-se asupra
elaborării rapoartelor de respingere.
La Punctul 9 al ordinei de zi s-a dezbătut propunerea legislativă pentru
protecţia educaţională specială a minorilor a căror părinţi se află la muncă în
străinătate. Plx 886/2007. În urma discuţiilor purtate de către membrii Comisiei
s-a hotărât respingerea propunerii legislative.
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.128/1997 a Statutului
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare (Plx.900/2007),
aflată pe punctul 10 al ordinei de zi, a fost adoptată cu amendamente.
Asupra punctului 11 al ordinei de zi, proiectul de Lege privind prevenirea
şi combaterea traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise (Plx 17/2008),
s-a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege.
La ultimul punct din ordinea de zi (punctul 12), propunerea legislativă
privind liniştea românilor şi a României (Plx 26/2008) a primit aviz negativ.
Ordinea de zi fiind epuizată, lucrările comisiei sunt declarate închise.
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Petre Popeangă
- Andea Petru
- Asztalos Ferenc
- Băniciou Nicolae
- Radan Mihai
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-

Andronescu Ecaterina
Bîrsan Iulian-Gabriel
Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu
Dumitriu Mihai
Fârşirotu Vladimir Mircea
Florea Damian
Ganţ Ovidiu Victor
Gavrilescu Graţiela-Leocadia
Găleteanu Monalisa
Király Andrei-Gheorghe
Magheru Paul
Manta Pantelimon
Mătuşa Tudor
Puşcă Mircea Valer
Romanescu Marcel Laurenţiu
Sóki Béla
Stanciu Anghel
Ştiucă Alecsandru
Vasilescu Lia Olguţa

Şedinţa Comisiei din 13 februarie 2008 a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei
alimentare. Plx 666/2007.
2. Proiectul de Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti,,. PL.X
382/2007.
3. Proiectul de Lege parteneriatului public-privat pentru cercetarea
ştiinţifică din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi din
unităţile de învăţământ agricol şi silvic. Pl.x. 409/2006.
La dezbatere au participat ca invitaţi:
- membrii Biroului Comisiei pentru Învăţământ , Ştiinţă, Tineret şi
Sport;
- Prezidiul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS);
- Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru cercetare Ştiinţifică (ANCS);
- reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
- directori de institute de cercetare în domeniul agricol (Fundulea,
Teleorman);
- rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din
Bucureşti.
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Cele trei proiecte de lege aflate pe ordinea de zi, având o tematică
apropiată şi luându-se în considerare intenţia iniţiatorilor de comasare a lor întrun singur proiect de lege, au fost supuse dezbaterilor generale.
Discuţiile şi intervenţiile invitaţilor au evidenţiat specificitatea domeniului
agricol ca domeniu al cercetării ştiinţifice şi nevoia de a se asigura o finanţare pe
termen lung atât de la bugetul de stat, prin atribuire, cât şi prin competiţie.
Concluziile care s-au desprins sunt:
- se poate aproba o lege specială privind reorganizarea ASAS şi a
cercetării ştiinţifice în domeniu;
- este necesar un studiu comparativ, realizat de către iniţiatori, între
Legea nr. 324/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu
modificările şi completările ulterioare şi proiectul de lege în dezbaterea
comisiei, în scopul evitării eventualelor contradicţii;
- este necesară o evaluare a situaţiei financiare a instituţiilor de cercetare
din agricultură şi o estimare a sprijinului financiar de care au nevoie;
- este necesară o estimare a fondurilor necesare ASAS în situaţiile în
care:
- ASAS este doar for de consacrare ştiinţifică;
- ASAS este for de consacrare şi coordonator al
activităţii de cercetare ştiinţifică a institutelor din
subordine;
- în orice situaţie trebuie precizat regimul juridic pe care-l vor dobândi
terenurile aflate în patrimoniul ASAS;
- având în vedere specificitatea domeniului, atribuirea de fonduri să se
realizeze atât prin competiţie, cât şi prin alocare directă.
Ordinea de zi fiind epuizată, lucrările comisiei sunt declarate închise.
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Petre Popeangă
- Andea Petru
- Asztalos Ferenc
- Băniciou Nicolae
- Radan Mihai
- Andronescu Ecaterina
- Bîrsan Iulian-Gabriel
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu
- Dumitriu Mihai
- Fârşirotu Vladimir Mircea
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-

Florea Damian
Ganţ Ovidiu Victor
Gavrilescu Graţiela-Leocadia
Găleteanu Monalisa
Király Andrei-Gheorghe
Magheru Paul
Manta Pantelimon
Mătuşa Tudor
Puşcă Mircea Valer
Romanescu Marcel Laurenţiu
Sóki Béla
Stanciu Anghel
Ştiucă Alecsandru
Vasilescu Lia Olguţa

În ziua de 14 februarie 2008 – Comisia pentru Învăţământ, Ştiinţă,
Tineret şi Sport a organizat studiu individual asupra proiectelor de lege din
portofoliul comisiei.

PREŞEDINTE
Prof. univ. dr. Petre POPEANGĂ

