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CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Bucureşti, 8 aprilie 2008
Nr. 29/124
SINTEZA
şedinţei Comisiei din 18 martie 2008

Şedinţa Comisiei din 18 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. 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

2

administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru
Universitatea „Transilvania” din Braşov, în scopul construirii unui campus
universitar (Plx 59/2008).
7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic
Penticostal din municipiul Bucureşti (Plx 564/2007).
8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii „Avram Iancu”
din municipiul Cluj-Napoca (Plx 562/2007).
Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte
prof.univ.dr. Petre Popeangă.
În legătură cu primul punct al ordinii de zi, 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), s-a hotărât amânarea dezbaterii acesteia, pentru o
şedinţă viitoare.
La punctul 2 al ordinii de zi au avut loc dezbateri generale asupra
proiectul 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). La dezbaterea pe
articole a proiectului de lege s-au constat neconcordanţe între punctele de
vedere ale Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale. S-a mai făcut constatarea lipsei ministrului economiei şi
finanţelor cât şi a unor persoane mandatate de acesta cu putere de decizie. În
această situaţie s-a hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare.
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.
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). Proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate.
Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii învăţământului nr.84/1995 (Plx 25/2008), aflată la punctul 5 al ordinii
de zi, a fost amânată la propunerea iniţiatorilor.
Din lipsă de cvorum, lucrările au fost suspendate, urmând a fi reluate
la o dată ce va fi stabilită ulterior.
La lucrările comisiei au participat ca invitaţi:
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Din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării:
- Kovaks Peter– preşedinte, Agenţia Naţională pentru Tineret
Din partea Ministerului Sănătăţii Publice:
- Szelely Ervin-Zoltan – secretar de stat
Din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:
- Gheorghe Albu – secretar de stat
- Hristea Nicolae – director
Din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor
- Pavel Adrian – şef serviciu
- Toma Alina Mihaela - consilier
Din partea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe
Ionescu Şişeşti”:
- Hera Cristian - preşedinte
- Simionescu Dumitru – vicepreşedinte
- Sin Gheorghe – secretar general
Iniţiatori:
- Ioan Ghişe – deputat
- Valeriu Tabără – deputat
- Dragoş Dumitriu – deputat
- Ivan Cismaru - senator
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi:
- Petre Popeangă
- Andea Petru
- Asztalos Ferenc
- Radan Mihai
- Andronescu Ecaterina
- Bîrsan Iulian-Gabriel
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu - înlocuit de Valeriu Tabără
- Dumitriu Mihai
- Fârşirotu Vladimir Mircea
- Florea Damian – înlocuit de Dragoş Dumitriu
- Gavrilescu Graţiela-Leocadia – înlocuită de Ghişe Ioan
- Găleteanu Monalisa
- Király Andrei-Gheorghe
- Magheru Paul
- Manta Pantelimon
- Mătuşa Tudor
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Puşcă Mircea Valer
Romanescu Marcel Laurenţiu
Sóki Béla
Stanciu Anghel
Ştiucă Alecsandru
Toma Horia Victor
Vasilescu Lia Olguţa

La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Băniciou
Nicolae, Ganţ Ovidiu Victor.

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Petre POPEANGĂ

