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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 06, 07 şi 08 noiembrie 2007 

  
  
 Şedinţa Comisiei din 06 noiembrie 2007 a avut următoarea ordine de 
zi: 
 
  1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008. Plx 695/2007. Aviz 
comun cu comisia similară de la Senat. Termen: 05 noiembrie 2007. 
  
 2. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea violenţei cu 
ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive. Plx 539/2007. Raport. Termen: 
10 octombrie 2007.  Iniţiator: Dumitru Dragomir. Raportori: Andea 
Petru, Asztalos Ferenc, Cătălin Buhăianu.  – Continuarea dezbaterilor. 
 
 La punctul 1 al ordinei de zi, a avut loc şedinţa comună a Comisiilor 
pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, la care au participat ca invitaţi: 

o dl. Dumitru Miron – secretar de stat – Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului; 

o dl. Anton Anton – preşedintele Autorităţii Naţionale pentru 
cercetarea Ştiinţifică, din cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului; 
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o dl. Mihai Păunică – director general -  Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului; 

o dna Daniela Pescaru – director general adj.- Ministerul 
Economiei şi Finanţelor; 

o Cornel Ionescu – director general – Academia Română; 
o dl. Vasile Cândea – preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă 

din România. 
o dl. Octavian Bellu – preşedintele Agenţiei Naţionale pentru 

Sport. 
 

Şedinţa comisiei a fost condusă de dna preşedinte Lia Olguţa 
Vasilescu. În deschiderea şedinţei este reamintită ordinea de zi şi se fac 
unele consideraţii privind necesitatea finalizării dezbaterilor la proiectul legii 
bugetului de stat pe anul 2008.  

Trecându-se la pct. 1 al ordinei de zi, se continuă dezbaterile la 
proiectul legii bugetului de stat pe anul 2008, prin discutarea 
amendamentelor şi aprobarea pe articole a actului legislativ. 
 Dezbaterile pe articole a legii şi a amendamentelor, au evidenţiat 
preocuparea membrilor comisiilor pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi 
Sport pentru asigurarea resurselor financiare bunei desfăşurări a 
învăţământului de toate gradele, inclusiv disponibilitatea bugetului de 
acordare a unor majorări salariale unor categorii de cadre didactice. 
 Cu privire la bugetul Academiei Române, s-a adoptat un amendament 
prin care bugetul acestei instituţii să crească, în vederea terminării lucrărilor 
la Casa Academiei şi asigurarea unor fonduri mai mari pentru granturile 
organizate de Academia Română. 
 Cu privire la Bugetul Academiei Oamenilor de Ştiinţă, s-a constatat 
redactarea corectă a acestuia, împreună cu Ministerul Economiei şi 
Finanţelor, care deşi la o sumă mai mică decât cea propusă iniţial va da 
posibilitatea funcţionării normale a instituţiei în noul an bugetar 2008.  

În final, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, s-a hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, cu amendamentele adoptate, prezentate în 
detaliu în redactarea avizului înaintat conform procedurii. 
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 La pct. 2 al ordinei de zi s-au continuat dezbaterile la Proiectul de 
Lege privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi 
jocurilor sportive.  

La acest punct al ordinei de zi, au participat ca invitaţi: 
- din partea Jandarmeriei Române: 

- gl. Bg. Oliompiodor Antonescu – prim-adjunct al 
inspectorului general; 

- col. Aurel Moise – şef de serviciu; 
- cpt. Cernat Anton – ofiţer specialist; 
- lt. Medvichi Cezar – ofiţer specialist. 

În urma dezbaterilor, s-a hotărât adoptarea propunerii legislative, cu 
amendamentele adoptate şi înaintarea raportului, conform procedurii, către 
Plenul Camerei Deputaţilor.   

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

 
 

În zilele de  07 şi 08 noiembrie 2007 – Comisia pentru Învăţământ, 
Ştiinţă, Tineret şi Sport a organizat studiu individual asupra proiectelor de 
lege din portofoliul comisiei.  

 
 
 

PREŞEDINTE 
Lia Olguţa Vasilescu  

 
 
 


