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CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Bucureşti, 17 martie 2008
Nr. 29/105

SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 martie 2008

Şedinţa Comisiei din 11 martie 2008 a avut următoarea ordine de zi:
1. 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).
2. Raport preliminar asupra Proiectului de Lege privind organizarea
şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii,
silviculturii şi industriei alimentare (Plx 666/2007; Pl.x 382/2007; Pl.x.
409/2006).
3. Propunerea legislativă privind Programul Naţional "UN LAPTOP
PENTRU FIECARE ELEV ŞI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC
DIN ROMÂNIA" (Plx. 773/2006).
4. Proiectul de Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de
învăţământ preuniversitar (Plx 600/2007).
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
învăţământului nr.84/1995 (Plx 25/2008).
6. Propunere legislativă privind reînfiinţarea Liceului Militar de
Marină , ,,Alexandru Ioan Cuza,, (Plx 50/2008).
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7. 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 Braşov în
administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru
Universitatea „Transilvania” din Braşov, în scopul construirii unui campus
universitar (Plx 59/2008).
Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr.
Petre Popeangă, preşedintele comisiei.
Lucrările au debutat cu dezbaterea proiectului de Lege privind
organizarea şi funcţionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
(Plx
666/2007; Pl.x 382/2007; Pl.x. 409/2006). În urma discuţiilor purtate de
către membrii comisiei, s-a hotărât ca acest proiect de lege să se amâne
pentru şedinţa viitoare, fiind necesar să se urmărească punctele de vedere ale
Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale. S-a insistat şi pe nevoia prezenţei miniştrilor respectivi la
lucrările comisiei, potrivit Constituţiei şi Regulamentului Camerei
Deputaţilor.
În continuare s-a discutat propunerea legislativă privind Programul
Naţional "UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ŞI PENTRU
FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA"(Plx.773/2006).
Discuţiile contradictorii dintre membrii comisiei şi iniţiatorii propunerii
legislative, au condus la amânarea acesteia pentru o şedinţă viitoare.
Părerile contradictorii au apărut în legătură cu modul de desfăşurare a
programului, modul de finanţare şi de atribuire a calculatoarelor. Toţi
participanţii la dezbateri însă, au subliniat importanţa, utilitatea şi necesitatea
accesului la tehnica de calcul şi internet a elevilor din toate mediile sociale şi
pe tot parcursul şcolarizării.
Asupra propunerii legislative privind reînfiinţarea Liceului
Militar de Marină, ,,Alexandru Ioan Cuza,, (Plx 50/2008), aflată la
punctul 6 al ordinii de zi, s-a hotărât elaborarea raportului de respingere,
deoarece astfel de instituţii de învăţământ nu se înfiinţează prin lege.
S-a luat în dezbatere punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de Lege
pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar
(Plx 600/2007). Au avut loc discuţii generale, urmând să se treacă la votul
pe articole al proiectului de lege. Lipsa de cvorum a făcut ca votul asupra
acestui proiect de lege să se amâne pentru şedinţa viitoare.
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Din lipsă de cvorum, lucrările au fost suspendate, urmând a fi reluate
săptămâna viitoare.
La lucrările comisiei au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării:
- Liliana Preoteasa – director general.
Din partea Ministerului Sănătăţii Publice:
- Szelely Ervin-Zoltan – secretar de stat
- Armanu Mihaela – consilier
- Pârvu Simona – şef serviciu
Din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:
- Istvan Töke – secretar de stat
- Hristea Nicolae – director
Din partea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu Şişeşti”:
- Simionescu Dumitru – vicepreşedinte
- Sin Gheorghe – secretar general
Iniţiatori:
- Ioan Ghişe – deputat
- Valeriu Tabără – deputat
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Petre Popeangă
- Andea Petru
- Asztalos Ferenc
- Andronescu Ecaterina
- Bîrsan Iulian-Gabriel
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu
- Dumitriu Mihai
- Fârşirotu Vladimir Mircea
- Florea Damian
- Ganţ Ovidiu Victor
- Gavrilescu Graţiela-Leocadia
- Király Andrei-Gheorghe
- Magheru Paul
- Manta Pantelimon
- Mătuşa Tudor
- Puşcă Mircea Valer
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-

Romanescu Marcel Laurenţiu
Sóki Béla
Stanciu Anghel
Ştiucă Alecsandru
Toma Horia Victor
Vasilescu Lia Olguţa

La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Bănicioiu
Nicolae, Radan Mihai, Găleteanu Monalisa.
Şedinţa Comisiei din 12 martie 2008 a avut următoarea ordine de zi:
1. Proiect de lege privind statutul minorităţilor naţionale din România.
Plx 502/2005. Raport comun împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale. Sala Drepturile Omului, etaj P.
Din lipsă de cvorum, lucrările au fost suspendate, urmând a fi reluate
la o dată ce va fi stabilită ulterior.
În ziua de joi, 13 martie 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

