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   PROCES-VERBAL 

    al şedinţelor Comisiei din zilele de 15, 16, 19, 20 iulie 1999 

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi 

motivat 6 deputaţi, după cum urmează: Asztalos Ferenc, Elek Barna – 

Grupul Parlamentar UDMR, Ionescu Anton – Grupul Parlamentar PNL, 

Palade Dan, Săndulescu Aureliu Emil – Grupul Parlamentar PNŢCD, 

Şaganai Nusfet – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- Ioan Dobrescu – Secretar de Stat – M.T.S. 

- Arthur Hoffman – director general M.T.S. 

- Mihai Căpăţână – director – M.T.S. 

- Alina Popescu – M.T.S. 

- Mioara Rusu – M.T.S. 

- Gabriel Popescu – F.R.F. 

- Marian Albu – F.R.F. 

- Georgeta Voicu – C.O.R. 
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- Adrian Miroiu – Secretar de Stat – M.E.N. 

- Constantin Brătianu – director general M.E.N. 

- Cătălin Baba – consilier M.E.N. 

- Nedelcu  Ioana      - M.E.N. 

- Ion Cârciumaru – preşedinte Comisie sănătate şi sport Senat 

- Ioan Ardelean – senator 

- Gheorghe Păvălaşcu – senator 

- Cristian Ţopescu – expert Senat 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 15, 16, 19 şi 20 iulie 1999, la Poiana Braşov, 

conform programului aprobat de Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor, cu următoarea ordine de zi aprobată de Biroul comisiei şi cu 

unanimitate de voturi în plenul acesteia:  

1. Proiectul de Lege al Educaţiei Fizice şi Sportului – Raport. 

2. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 170 din 

Legea învăţământului nr.84/1995 – Raport. 

3. Propunerea legislativă pentru completarea art.5 din Legea 

nr.88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ 

superior şi recunoaşterea diplomelor – Raport. 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.49 alineatul 2 din 

Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic – 

Raport. 

5. Proiectul de Lege privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv după 6 martie 1945 – procedură de 

urgenţă – Aviz. 

Lucrările şedinţelor sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, 

preşedintele Comisiei. 
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1.Comisia a procedat la continuarea dezbaterilor pe marginea 

proiectului de Lege al Educaţiei Fizice şi Sportului. Au fost dezbătute şi 

aprobate cu majoritate de voturi art.19-97, inclusiv anexa. 

 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, 

Gheorghe Secară, Alexandru Ionescu, Ecaterina Andronescu, Andrei 

Gheorghe, Antonescu Niculae Napoleon, Petru Bejinariu, Vasile Berci, 

Alexandru Breziceanu, Constantin Cotrutz, Eugen Hilote, Ionel Marineci, 

Petre Moldovan, Vichentie Nicolaiciuc, Claudiu Pavelescu, Virgil 

Petrescu, Romulus Raicu, Mihai Sorin Stănescu, Gheorghe Tarna, 

Nicolae Vasilescu, Mihai Vitcu. 

 Supus votului final, proiectul de lege a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi, urmând a fi înaintat Plenului Camerei Deputaţilor 

spre dezbatere şi aprobare. 

 Dl. preşedinte Anghel Stanciu mulţumeşte tuturor participanţilor la 

dezbatere şi precizează că după 32 de ani apare prima reglementare în 

sport; s-a lucrat aproape cinci luni în subcomisia de sport cu sprijinul 

Ministerul Tineretului şi Sportului şi a federaţiilor sportive; această lege a 

fost gândită în interesul sportului. 

  2. În continuare Comisia a dezbătut Propunerea legislativă pentru 

completarea articolului 170 din Legea învăţământului nr.84/1995. În 

urma dezbaterilor Comisia a respins propunerea legislativă, cu 

unanimitate de voturi, întrucât aceasta nu mai este actuală, deoarece a fost 

soluţionată prin textele adoptate de Parlament în Legea învăţământului, 

completată şi modificată. La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: 

Anghel Stanciu, Ecaterina Andronescu, Petre Moldovan, Virgil Petrescu, 

Mihai Vitcu, Ionel Marineci. 

 3. Urmează propunerea legislativă pentru completarea art.5 din 

Legea nr.88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior 

şi recunoaşterea diplomelor. 
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Domnul preşedinte Anghel Stanciu solicită punctul de vedere al 

Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Dl. secretar de stat Adrian Miroiu, arată că înfiinţarea unei instituţii 

de învăţământ superior se poate realiza prin:  

a) Divizare, la propunerea senatului universitar al instituţiei 

respective după parcurgerea procedurilor de evaluare şi 

acreditare, prin lege; 

b) Reunire de instituţii şi/sau facultăţi la propunerea senatului 

universitar al instituţiei respective după parcurgerea 

procedurilor de evaluare şi acreditare, prin lege; 

c) Lege de înfiinţare a unei instituţii noi, cu respectarea 

prevederilor legale. 

Legea nr.88/1993 modificată şi completată de Parlamentu 

României acoperă cazurile a) şi b). Propunerea legislativă în discuţie are 

ca obiectiv reglementarea în acelaşi sens a situaţiei exemplificată la pct.c. 

Ministerul Educaţiei Naţionale apreciază că prezenta iniţiativă 

conferă unitate textului de lege şi în acest sens este de acord cu ea. 

Dl  preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea 

legislativă, care se aprobă, cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri. 

Se continuă cu pct.4 al ordinei de zi, propunerea legislativă pentru 

modificarea art.49 alineatul 2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic. 

În urma dezbaterilor Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, că 

această propunere legislativă nu poate fi acceptată şi propune Plenului 

respingerea pentru următoarele motive: 

- propunerea legislativă este de oportunitate, dar nu poate fi 

susţinută în conţinut până la amendarea Legii privind Statutul 

personalului didactic; 
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- Comisia urmează să propună un text de Hotărâre a 

Parlamentului privind interpretarea art.49 alin.2 din Legea 

nr.128/1997 în scopul aplicării unitare a acestui articol. 

Se continuă cu pct. 5 al ordinei de zi, proiectul de Lege privind 

regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv după 6 martie 

1945. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 12 voturi pentru şi 8 

contra, să avizeze favorabil proiectul de lege, cu următorul amendament: 

Art.81 Text nou: 

“Nu intră sub incidenţa prezentei legi imobilele preluate cu titlu, 

precum şi terenurile aferente acestora, conform Decretului nr.176/1948, 

care au avut destinaţia pentru învăţământ şi au şi în prezent aceeaşi 

destinaţie.” 

A mai fost dezbătut şi următorul amendament: 

Art.16 – Propunem eliminarea sintagmei “de unităţi de 

învăţământ”. 

Supus votului, acest amendament a fost respins cu 11 voturi 

împotrivă şi 10 voturi pentru. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Anghel Stanciu, 

declară închise lucrările Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE     SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                     Prof.dr.Alexandru Ionescu 
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