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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele 16, 17  şi 18  octombrie 2007 

  
  
 Şedinţa Comisiei din 16 octombrie 2007 a avut următoarea ordine de zi: 
  
 1. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 
competiţiilor şi jocurilor sportive. Plx 539/2007. Raport.  
 
 2. Proiectul de Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de 
învăţământ preuniversitar. Plx 600/2007. Raport comun cu Comisia pentru 
sănătate şi familie.  
 
 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a 
statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava 
în administrarea Universităţii ,,Ştefan cel Mare,, din Suceava în scopul 
construirii unui campus universitar. Plx 635/2007.  
 
 4. Propunerea legislativă Legea nr.84 din 24/07/1995, legea 
învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare. Plx 620/2007. 
Raport.  
 
 5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect. Plx 612/2007. Aviz.  
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La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:  
- Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - dl  Popescu Valentin 
– director;  
- Ministerul Economiei şi Finanţelor – dna Cârâc Lucia – şef serviciu;    
- dna  Masari Mioara - consilier 
- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – dl.Nicolae Hristea – 
director 
- Agenţia Naţională pentru Sport – dna Adriana Ciorbaru - director 
- Jandarmeria Română – general de brigadă Olimpiodor Antonescu – 
prim adjunct al inspectorului general, colonel Aurel Moise – şef serviciu 
şi locotenent Medvichi Cezar – ofiţer specialist. 
- Dl. Senator Marius Marinescu  
La pct 1 al ordinei de zi s-a continuat dezbaterea pe articole asupra 

proiectului de Lege privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 
competiţiilor şi jocurilor sportive (Plx 539/2007) . Întrucât anumite formulări 
şi termeni utilizaţi necesită o asistenţă de specialitate şi documentare în acest 
sens, Comisia a hotărât reluarea dezbaterilor într-o şedinţă viitoare. 

La pct.2 al ordinei de zi s-au reluat dezbaterile asupra proiectului de 
Lege pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ 
preuniversitar (Plx 600/2007). Din luările de cuvânt ale domnilor deputaţi a 
rezultat faptul că o astfel de lege trebuie acordată cu strategia Ministerului 
Sănătăţii Publice privind sănătatea, de care nu dispunem la ora actuală. 
Problema alimentaţiei sănătoase este o problemă de larg interes naţional, iar o 
lege în acest sens ar trebui să cuprindă referiri pertinente pentru toate categoriile 
de populaţii. Pe de altă parte, avându-se în vedere faptul că, în unităţile de 
învăţământ preuniversitar, la ora actuală se comercializează unele produse 
alimentare care nu sunt recomandate copiilor, Comisia a hotărât amânarea 
proiectului de lege, iar dna deputat Ecaterina Andronescu s-a angajat, în termen 
de o săptămână, să refacă proiectul de lege,  cu obiective mai concrete şi să-l 
prezinte comisiei. 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, 
proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-
Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii ,,Ştefan cel 
Mare,, din Suceava în scopul construirii unui campus universitar ( Plx 
635/2007), luat în discuţie în cadrul pct.3 al ordinei de zi, s-a bucurat de votul 
unanim al membrilor Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport pentru 
adoptarea proiectului de lege.  

La pct.4 al ordinei de zi s-a dezbătut propunerea legislativă Legea nr.84 
din 24/07/1995, legea învăţământului, cu modificările şi completările 
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ulterioare. (Plx 620/2007). Comisia  a constatat că obiectul de reglementare al 
propunerii legislative este reglementat, în prezent, printr-o hotărâre de Guvern, 
care premiază elevii şi studenţii cu performanţe deosebite, profesorii care i-au 
pregătit şi instituţiile de învăţământ în care s-a desfăşurat activitatea. Pe lângă 
aceste aspecte se menţionează şi instituirea şi acordarea unei burse speciale 
pentru câştigătorii locurilor I, II şi III ale olimpiadelor internaţionale, astfel că 
propunerea legislativă a fost respinsă, preferându-se reglementările existente. 
 Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.184/2001 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect (Plx 612/2007),  i s-a acordat 
aviz negativ. În luarea acestei hotărâri s-a ţinut seama de reglementările U.E. 
din domeniu arhitecturii.    

Ordinea de zi fiind epuizată, lucrările comisiei sunt declarate închise. 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 

- Vasilescu Lia Olguţa 
- Andea Petru 
- Asztalos Ferenc 
- Băniciou Nicolae 
- Radan Mihai 
- Andronescu Ecaterina 
- Bîrsan Iulian-Gabriel 
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu 
- Dumitriu Mihai 
- Fârşirotu Vladimir Mircea 
- Florea Damian 
- Găleteanu Monalisa 
- Király Andrei-Gheorghe 
- Magheru Paul 
- Manta Pantelimon 
- Mătuşa Tudor 
- Puşcă Mircea Valer 
- Romanescu Marcel Laurenţiu 
- Sóki Béla 
- Stanciu Anghel 

 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: Anastase Roberta 
Alma, Ganţ Ovidiu Victor, Iacob Ridzi Monica Maria, Ştiucă Alecsandru, Toma 
Horia-Victor. 

 
În data de 17 octombrie  2007, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret, 

sport, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale s-au întrunit în şedinţă 
comună pentru a dezbate în fond proiectul de lege privind statutul minorităţilor 
naţionale din România.  
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Din cauza lipsei de cvorum, şedinţa a fost suspendată. Lucrările celor trei 
comisii vor fi reluate într-o şedinţă viitoare. 

 
 În data de 18 octombrie 2007 – studiu individual – legile din portofoliul 
comisiei. 

 
 

PREŞEDINTE 
Lia Olguţa Vasilescu  

 
 
 
 


