
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 24 septembrie 2001 
Nr.438/XVIII/9 
 
    PROCES - VERBAL 
 
        al şedinţei Comisiei din ziua de 19 septembrie 2001 
 

La lucrările şedinţei sunt prezenţi 20 deputaţi, fiind absenţi 6 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Andea Petru - Grupul Parlamentar al PSD 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Antonescu Napoleon Niculae - Grupul Parlamentar al PSD 

- Baciu Mihai - Grupul Parlamentar al PD 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2000 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.117/1999 privind adoptarea 
termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele 
Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi 
demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire. 
Raport. Raportori: Andea Petru, Vekov Carol Ioan, Baltă Mihai, 
Ionescu Costel Marian. 
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2. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi 
ştiinţifice administrate de Comisia Fullbright româno-americană, semnat 
la Bucureşti, la 26 octombrie 2000. Raport. Raportori: Antonescu 
Napoleon Niculae, Ionescu Anton. 

 
3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2001 

privind aprobarea şi implementarea programului special de dezvoltare 
turistică a zonei Sighişoara. Aviz. Raportori: Moisoiu Adrian, Asztalos 
Ferenc. 

 
4. Proiectul de lege pentru modificarea alin.(2) al art.49 din Legea 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Raport. Raportori: 
Marineci Ionel, Rus Emil, Lepădat Ştefan. 

 
 

Comisia constată, după o oră de aşteptare, că reprezentanţii Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării nu au onorat invitaţia de a participa la lucrări. 

În aceste condiţii, preşedintele Comisiei propune suspendarea lucrărilor. 

Această propunere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Comisia este de acord să se transmită o scrisoare d-nei ministru Ecaterina 

Andronescu prin care să fie atenţionată că prezenţa reprezentanţilor ministerului 

la lucrările Comisiei este obligatorie. În acest sens, preşedintele Comisiei a 

semnat o scrisoare cu următorul conţinut:  

,,Vă informăm că în ziua de 19 septembrie 2001, orele 12,00 a avut loc 

şedinţa Comisiei, cu ordinea de zi care va fost transmisă de noi cu adresa nr.432 

din 18 septembrie a.c. 

 Întrucât, după o oră de aşteptare, nu a venit nici un reprezentant al 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, respectiv al Departamentului pentru 

cercetare ştiinţifică (Dl.ministru delegat pentru activitatea de cercetare Şerban 

Constantin Valeca), lucrările Comisiei au fost suspendate, conform 

Regulamentului Camerei Deputaţilor. 
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 Reamintim prevederile art.110 (2) din Constituţia României: ,,Membrii 

Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezenţa, 

participarea lor este obligatorie.,, 

De asemenea,  s-a făcut intervenţie la Biroul Permanent pentru 

prelungirea termenelor de depunere a rapoartelor la legile înscrie pe ordinea de 

zi. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

   
 

 
 
 

 
 

 

 
 


