
 

 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 18 iunie 2001 
Nr.330/XVIII/9 

           SINTEZA 

             lucrărilor Comisiei din ziua de 13 iunie 2001 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în şedinţă de 

lucru în ziua de miercuri 13 iunie 2001, şi-a desfăşurat lucrările între orele 9 - 

16, cu următoarea ordine de zi: 

1. Informare privind stadiul pregătirii şi organizării examenului de capacitate 
şi a admiterii în liceu. Prezintă: Vasile Molan - Secretar de Stat - 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

2. Informare privind soluţionarea petiţiilor referitoare la şcolarizarea fără 
taxă a elevilor din şcolile sanitare postliceale. Prezintă: Vasile Molan - 
Secretar de Stat - Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

3. Proiectul de Lege privind Codul dezvoltării şi utilizării tehnologiilor 
informaţiei (nr.82/1998). (Raport suplimentar, comun cu Comisia 
pentru industrie şi servicii - Raport de respingere). 

4. Propunere legislativă privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetări Antarctice 
,,ROMÂNIA,,. 

5. Propunere legislativă privind reînfiinţarea şi organizarea Universităţii de 
stat cu limba de predare maghiară din Cluj-Napoca (165/1998) şi 
Propunerea legislativă privind reînfiinţarea şi organizarea Universităţii de 
stat cu limba de predare maghiară din Cluj-Napoca (176/1998).Raport. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat.Raport. Raportori: Vasile Miron, Ştefan Lepădat. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.60/1998 
privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate. 
Raport. Raportori: Petru Andea, Mihai Baciu. 
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8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.138/2000 
privind măsurile de susţinere a învăţământului privat. Raport. Raportori: 
Napoleon Antonescu, Mihai Baciu. 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/1998 
pentru abrogarea art.27 din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind 
reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare. 
Raport. Raportori: Petru Andea, Marian Ionescu. 

10. Diverse. 
 

1. Dl.Vasile Molan, Secretar de Stat la Ministerul Educaţiei Naţionale a 

prezentat o informare privind stadiul pregătirii şi organizării examenului de 

capacitate şi a admiterii în liceu în sesiunea din luna iunie 2001. Expunerea 

urmărită cu interes, a fost urmată de întrebări şi comentarii din partea domnilor 

deputaţi. Se resimte o îngrijorare în privinţa prelucrării corecte a datelor pe 

calculatoare, dar mai ales asupra promovării examenului de către candidaţii din 

mediul rural, care, în multe situaţii, nu au beneficiat de şanse egale în sistemul 

de instruire în învăţământul gimnazial, determinat de lipsa cadrelor didactice 

calificate. 

2. În privinţa şcolarizării, fără taxă, în învăţământul postliceal, Comisia 

constată că Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu a aplicat corect prevederile 

art.51 din Legea învăţământului nr.86/1995, republicată, şi nici nu a întreprins 

măsurile prevăzute de art.54 din aceeaşi lege, de a iniţia o hotărâre a Guvernului 

prin care să stabilească, anual, obligaţiile referitoare la învăţământul postliceal. 

În concluzie, se va transmite Ministerului Educaţiei şi Cercetării o adresă, din 

partea Comisiei, prin care să se precizeze că elevii care au intrat în şcolile 

postliceale de stat,  în anul 1999, nu trebuie să plătească taxa de şcolarizare. 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării trebuie să aplice, în viitor, prevederile 

legii privind şcolarizarea în învăţământul postliceal potrivit art.51 şi să 

reglementeze funcţionarea acestui învăţământ, potrivit prevederilor art.54 din 

Legea învăţământului. 
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3. Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia a reexaminat proiectul de Lege privind Codul dezvoltării şi utilizării 

tehnologiilor informaţiei. Având în vedere punctul de vedere al Guvernului, prin 

care se cere retragerea proiectului, Comisia a hotărât să propună  Plenului 

Camerei Deputaţilor, respingerea acestui proiect de lege. Principalele argumente 

sunt: 

- proiectul de lege nu este armonizat cu legislaţia Uniunii Europene în 

domeniul tehnologiei informaţiei (Directiva 1999/93/EC, Directiva 2000/31/EC, 

Directiva 1995/46/EC) şi prevederile acestuia nu reprezintă un pas înainte în 

vederea încheierea capitolului 19 al Negocierilor de Aderare la Uniunea 

Europeană; 

- proiectul de lege nu este conform principiilor general acceptate la nivel 

internaţional referitoare la legislaţia comerţului electronic (neutralitatea 

tehnologică, respectarea autonomiei de voinţă a părţilor, armonizarea 

reglementărilor naţionale), aşa cum au fost adoptate în declaraţiile Adunării 

Naţiunilor Unite sau ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare în Europa; 

- datorită perioadei lungi trecute de la data redactării proiectului de lege, 

acesta nu mai corespunde realităţilor tehnologice şi riscă să rămână inaplicabil 

chiar de la adoptare. 

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei s-a angajat că va 

înainta Parlamentului mai multe iniţiative legislative privind semnătura 

electronică, documentul electronic şi comerţul electronic. 

4. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetări 

Antarctice ,,România,, a fost retrimisă iniţiatorului, care, împreună cu Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, va reformula textul şi îl va pune în acord cu noile 

realităţi. 

5. Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât să menţină raportul de 

respingere la propunerea legislativă privind reînfiinţarea şi organizarea 

Universităţii de stat cu limba de predare maghiară din Cluj-Napoca. 
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6. A fost supus dezbaterii Comisiei proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/1999 privind finanţarea unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat. În urma dezbaterilor Comisia a hotărât 

respingerea proiectului de lege, deoarece de la data elaborării acestei ordonanţe 

au fost elaborate o serie de acte normative care fac ca ordonanţa să fie depăşită 

prin conţinutul ei. 

7. A fost supus dezbaterii Comisiei proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.60/1998 privind înfiinţarea de extensiuni universitare 

ale României în străinătate. Deoarece au apărut unele elemente care necesită o 

reformulare în concordanţă cu experienţa obţinută în acest domeniu, Comisia a 

hotărât amânarea dezbaterii acestui proiect de lege. 

8.Comisia a luat in dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.138/2000 privind măsurile de susţinere a 

învăţământului privat. În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât menţinerea 

raportului iniţial şi s-a propus ca acesta să fie supus Plenului spre dezbatere şi 

adoptare. 

9. A fost supus dezbaterii Comisiei proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.3/1998 pentru abrogarea art.27 din Ordonanţa 

Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii 

de cercetare-dezvoltare. În urma dezbaterilor Comisia a hotărât prorogarea 

termenului conţinut în art.27 până la 31 decembrie 2001. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei (26) au absentat 2 deputaţi, după 

cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Petruş Octavian Constantin - Grupul Parlamentar al PDSR 

 

PREŞEDINTE      

   Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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