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   SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei din data de 10 decembrie 1997 

 

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

ziua de 10 decembrie 1997, între orele 8,30 - 16,30, având următoarea ordine de 

zi: 

1. Informare privind proiectele de legi aflate în lucru la Comisie. 

2. Propunere legislativă privind reînfiinţarea Şcolii Române din Franţa. 

 Raportori - deputaţii: 

 Acad.Aureliu Săndulescu 

 Ing.Mariana Stoica 

 Conf.univ.dr.Mihai Dorin Drecin 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.76/1997 

privind majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din 

învăţământ (aviz pentru Comisia de muncă şi protecţie socială). 

4. Activitate în cadrul subcomisiei de evaluare şi analiză a activităţii 

Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare. 

La punctul 1 al ordinei de zi preşedintele Comisiei prof.univ.dr.ing.Anghel 

Stanciu a făcut o informare privind proiectele de legi aflate în lucru şi stadiul 

pregătirii acestora pentru dezbatere în Comisie. 

Comisia a dezbătut în continuare propunerea legislativă menţionată la 

punctul 2 din ordinea de zi, în prezenţa iniţiatorului acesteia, conf.dr. Petre Ţurlea, 

deputat. În urma dezbaterilor, Comisia a cerut autorului reformularea textului, în 

termen de 7 zile, în concordanţă cu propunerile colectivului de raportori şi a 



 

 

2

2

observaţiilor din avizele referitoare la această iniţiativă legislativă. Iniţiatorul a 

fost de acord cu această solicitare. 

Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege înscris la punctul 3 în ordinea 

de zi, de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă nr.76/1997 privind majorarea salariilor 

de bază pentru unele categorii de personal din învăţământ. În urma dezbaterilor, 

Comisia a avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege menţionat 

cu următoarele amendamente: 

La art.1 - să se introducă un alin.(2) cu următorul conţinut: 

(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi personalului din cadrul autorităţilor 

publice, centrale şi locale, ale sistemului naţional de învăţământ. 

La art.2 - să se introducă un alin.(2) cu următorul conţinut: 

(2) Orice altă prevedere privind salarizarea categoriilor de personal din 

învăţământul de stat menţionate la art.1, contrară prezentului act normativ, se 

abrogă. 

În continuare activitatea s-a desfăşurat în cadrul subcomisiei de evaluare şi 

analiză a activităţii Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare. Au 

fost studiate documentele înaintate de C.N.E.A.A., universităţi particulare 

autorizate sau neautorizate, precum şi alte documente furnizate de membrii 

subcomisiei. S-a stabilit proiectul de elaborare a raportului final, potrivit misiunii 

subcomisiei.  

Subcomisia va studia în continuare documentele existente, precum şi 

eventualele propuneri de amendare a Legii nr.88/1993. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (29) au absentat (4), după cum 

urmează: 

 

 

1. Asztalos Ferenc - Grupul parlamentar UDMR 

2. Moldovan Petre - Grupul parlamentar PD-USD 

3. Stănescu Mihai Sorin - Grupul parlamentar PNL 
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4. Stoica Mariana Valeria - Grupul parlamentar PD-USD. 

 

 

           PREŞEDINTE     SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel  Stanciu         Prof.univ.dr.ing.Ecaterina 

Andronescu 

 


