
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 23 septembrie 2002 
Nr.29/355 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din ziua de 18 septembrie 2002 

 

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

în ziua de 18 septembrie 2000, între orele 9,00 - 16,00, având următoarea ordine 

de zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2002 
pentru prorogarea termenelor prevăzute la Legea nr.146/2002 privind regimul 
juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al 
Fundaţiei Naţionale pentru Tineret.Raport. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 
privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti. Procedură de 
urgenţă.Raport. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 
activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. Procedură de urgenţă 
Raport. 

4. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.74/1995, republicată, 
privind exercitarea profesiunii de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Medicilor din România.Aviz. 
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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea 
personalului din învăţământ. Procedură de urgenţă. Aviz. 

6. Propunere legislativă privind înfiinţarea unor burse de consiliu local 
pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul rural cu 
personal calificat.Raport. 

7. Proiectul de lege privind  înfiinţarea Universităţii Ecologice din 
Bucureşti. Raport. 

8. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Europene Drăgan din 
Lugoj. Raport. 

 
Au participat ca invitaţi: dl.Corega Constantin, secretar de stat şi dl.Ianoş 

Ioan, director general în Ministerul Educaţiei şi Cercetării; dl.Ionescu Ovidiu, 
secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor; 
dl.acad.Victor Giurgiu, preşedinte al Secţiei de Silvicultură din Academia de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice; dl. Mario Ruse, secretar de stat şi dl.Constantin 
Diaconu, director la Ministerul Tineretului şi Sportului; dl.Dumitru Gheorghe, 
director general şi dl.Părnuţă Gheorghe, director ştiinţific de la Institutul de 
Cercetări şi Amenajări Silvice. Au participat de asemenea, dl.deputat Ianculescu 
Marian şi dl.deputat Niculescu Mihai de la Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi servicii specifice. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 
Comisiei, care a supus aprobării ordinea de zi, acceptată cu unanimitate de 
voturi. 

1. La punctul prim al ordinei de zi s-a dezbătut Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2002 pentru prorogarea termenelor 
prevăzute la Legea nr.146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene 
pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret. După prezentarea, de către dl. secretar de stat Mario Ruse a 
argumentelor care au stat la baza proiectului de lege, dezbaterile în Comisie au 
evidenţiat oportunitatea prorogării termenelor prevăzute de Legea nr.146/2002, 
în vederea definitivării lucrărilor legate de inventarierea şi cunoaşterea situaţiei 
juridice a patrimoniului fundaţiilor judeţene pentru tineret. Supus votului, 
proiectul de lege a fost acceptat, în unanimitate de membrii Comisiei.  

2. Dezbaterea proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea 
nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-
dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti, a debutat 
prin prezentarea de către domnul Preşedinte al Comisiei a etapelor de iniţiere, 
elaborare, aprobare şi promulgare a Legii nr.290/2002. Din dezbateri a rezultat 
situaţia, mai puţin explicabilă, că la 2 zile după apariţia legii în Monitorul 
Oficial, a apărut Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea acesteia, cu 
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prevederea scoaterii Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice din 
subordonarea ASAS şi trecerea la Regia Naţională a Pădurilor. Dezbaterile au 
evidenţiat necesitatea de protecţie a ICAS sub raportul activităţii ştiinţifice şi al 
patrimoniului şi s-au formulat amendamente (menţinerea personalităţii juridice a 
ICAS, beneficierea de facilităţile prevăzute de Legea 290/2002 şi protejării 
patrimoniului). Amendamentele formulate de membrii Comisiei şi de Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, au fost 
acceptate de reprezentanţii Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ai 
ASAS şi ICAS. 

D-l preşedinte al Comisiei arată că o situaţie similară este şi în privinţa 
Staţiunii de Cercetare �Acvares� Iaşi care este solicitată de Universitatea �Al. 
Ioan Cuza � din Iaşi să treacă în subordinea   sa din subordinea ASAS. Ca atare, 
concluzionează să se voteze amendamentele propuse, urmând ca titlul 
ordonanţei şi poziţia 1 a acesteia, să fie definitivate în şedinţa următoare a 
Comisiei, din ziua de 25 septembrie 2002. 

Supuse la vot, amendamentele de la poziţiile 3 şi 4 (II2, II3 şi II4) au fost 
aprobate în unanimitate de membrii Comisiei, urmând ca votul final să fie dat în 
şedinţa următoare. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 
activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. 

Pentru dezbaterea proiectului de Lege, Comisia a invitat, cu adresa 
nr.29/345/17 septembrie 2002, ministrul Sănătăţii şi Familiei să participe la 
şedinţă. În lipsa invitatului, Comisia  nu a putut trece la dezbatere şi a hotărât 
amânarea acestuia într-o şedinţă viitoare şi sesizarea Biroului Permanent al 
Camerei cu adresa nr.29/350. 

4. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.74/1995, 
republicată, privind exercitarea profesiunii de medic, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Medicilor din România. 

Fiind necesară prezenţa reprezentantului Ministerului Sănătăţii şi 
Familiei, Comisia a invitat cu aceeaşi adresă, menţionată la punctul 3, 
participarea ministrului. În lipsa invitatului s-a hotărât amânarea dezbaterii şi 
sesizare Biroului Permanent al Camerei.  

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea 
personalului din învăţământ. Aviz. 

Domnul preşedinte arată că, deşi Comisia a solicitat Biroului Permanent al 
Camerei examinarea în fond a proiectului de Lege, având o problematică proprie 
învăţământului şi elaborarea unui raport comun cu Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, nu s-a obţinut aprobarea acestei solicitări. Domnul preşedinte 
arată, prin comparaţie, nivelurile şi sporurile de salarizare a magistraţilor care 
depăşesc cu 300 � 400 % pe cele ale cadrelor didactice din învăţământul 
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superior, urmând ca majorările prevăzute în proiectul de Lege pentru cadrele  
didactice să reprezinte doar 5 %. 

Dezbaterile au scos în evidenţă necesitatea de a susţine la orice nivel 
situaţia salarizării precare a cadrelor didactice din învăţământ, dar şi 
eventualitatea de a nu se renunţa la ce se atribuie momentan. 

Domnul preşedinte supune la vot propunerea de avizare negativă  a 
proiectului de Lege, motivarea propunerii conform rezultatelor dezbaterii şi 
susţinerea în plenul Camerei a punctului de vedere al Comisiei. Comisia a 
aprobat propunerea cu 13 voturi pentru, un vot contra şi două abţineri.  

6. Propunere legislativă privind înfiinţarea unor burse de consiliu local 
pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul rural cu 
personal calificat. 

Iniţiatorii au prezentat Comisiei preraportul propunerii, întocmit conform 
hotărârii în şedinţa din 11 septembrie 2002.  

Domnul preşedinte al Comisiei arată oportunitatea iniţiativei legislative 
pentru asigurarea cadrelor didactice din mediul rural, creşterea calităţii actului 
didactic şi stabilităţii personalului. 

Domnul secretar de stat Constantin Corega arată unele suprapuneri cu 
actuala legislaţie şi cu intenţiile M.E.C. Dezbaterile au evidenţiat efectul benefic 
al aprobării iniţiativei legislative dar şi posibilităţile de amendare a actualelor 
legi şi de includere a prevederilor iniţiativei în viitoarea legislaţie a 
învăţământului preuniversitar. 

Domnul preşedinte arată că pentru aplicarea propunerii legislative, 
concursul cadrelor care au beneficiat de burse se poate face pe post, aşa cum se 
procedează pentru medici. În final, domnul preşedinte propune votarea pe 
ansamblu a propunerii legislative. Cu 10 voturi pentru, două împotrivă şi patru 
abţineri, Comisia a aprobat propunerea legislativă, urmând ca în săptămâna 
viitoare să se discute pe articole. 

Proiectul de Lege de la poziţia 7 nu-şi are obiectul, întrucât Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării  şi CNEAA i-au retras avizul, iar cel de la poziţia 8, nu 
are întocmite documentele necesare pentru a intra în discuţia Comisiei. 

Din numărul total al membrilor Comisiei 25, au absentat 2 deputaţi, după 
cum urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 
- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD 
 
 

 
PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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