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        SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de miercuri, 6 iunie şi joi, 7 iunie 2001 

 Comisia, întrunită în şedinţă ordinară a aprobat, cu unanimitate de voturi 

următoarea ordine de zi: 

 Miercuri, 6 iunie 2001, ora 9,00 
 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2000 pentru modificarea şi completarea articolului 166 din 
Legea învăţământului nr.84/1995.Raport. 

2. Constituirea subcomisiilor de lucru pentru reanalizarea unor proiecte de 
lege, conform adresei nr.XIV/468 din 30.05.2001 - Cabinet Secretar General - 
Camera Deputaţilor. 
 3. Informare privind stadiul participării României la Programul EUREKA 
- Prezintă: Şerban Constantin Valeca, ministru delegat pentru activitatea de 
cercetare. 
 4. Informare privind stadiul pregătirii şi organizării examenului de 
capacitate şi a admiterii în liceu. Prezintă: Vasile Molan, Secretar de stat, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
 Joi, 7 iunie 2001 
 Analiza proiectelor de lege repartizate subcomisiilor de lucru. 
 

 Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2000 pentru modificarea şi 

completarea articolului 166 din Legea învăţământului nr.84/1995, republicată. În 

urma dezbaterilor, Comisia a hotărât că proiectul de lege nu poate fi acceptat, 
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întrucât reglementările conţinute în ordonanţă au fost preluate şi dezvoltate în 

Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.206/2000 pentru modificarea şi 

completarea Legii învăţământului, ordonanţă pentru care Comisia a elaborat 

raportul şi este înscrisă pe ordinea de zi a Plenului Camerei. 

Comisia a examinat în continuare Punctul de vedere al Guvernului 

României referitor la unele proiecte de legi iniţiate în legislatura 1996-2000 şi 

care se află în procedură de legiferare la Camera Deputaţilor, formulat în urma 

şedinţei de Guvern din data de 11 aprilie 2001. 

Pentru examinarea unor proiecte de legi, în baza unor propuneri şi 

observaţii primite de la guvern, Comisia a stabilit raportori la cinci dintre 

acestea, urmând ca în şedinţa viitoare să fie înscrise pe ordinea de zi pentru 

dezbatere. 

În continuarea lucrărilor, Comisia a ascultat o informare privind stadiul 

participării României la Programul EUREKA, prezentată de dl.Secretar de Stat 

Adrian Câmpurean şi dl.director general Mircea Sbârnă din Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării. 

În urma întrebărilor şi dezbaterilor, Comisia a solicitat Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării urgentarea legii privind cercetarea ştiinţifică, prin care va 

fi impulsionată întreaga activitate de cercetare, inclusiv programele de 

participare în organismele de specialitate ale Consiliului Europei. 

Punctul 4 din ordinea de zi a fost amânat pentru şedinţa viitoare, întrucât 

conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării nu a fost prezentă la şedinţă, din 

motive obiective. 

În continuarea programului, deputaţii din Comisie s-au retras pe 

subcomisii de lucru pentru analiza unor proiecte de lege. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (26), a absentat dl.deputat 

Antonescu George Crin Laurenţiu. 

                                  PREŞEDINTE     

                               Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu       


