
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 3 iunie 2002 
Nr.29/253 
 

PROCES - VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din zilele de marţi, 28 mai 2002 şi miercuri,  

29 mai 2002 

 

La lucrările Comisiei au absentat următorii deputaţi: 

28 mai 2002 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

- Lepşa Sorin - Grupul Parlamentar al PD 

29 mai 2002 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Fotopolos Sotiris - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

- Lepşa Sorin - Grupul Parlamentar al PD 

- Marineci Ionel - Grupul Parlamentar al PSD 

- Radan Mihai - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Ecaterina Andronescu - ministru 

- Radu Damian - secretar de stat 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

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

I. Iniţiative legislative aflate pe ordinea de zi a Plenului pentru care s-a 
solicitat reexaminare în Comisie pentru întocmire de rapoarte suplimentare 

 
1. Propunere legislativă privind reorganizarea grupurilor şcolare. 
2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2002 

privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice. 
3. Proiect de lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/1995 

privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare. 
4. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului 

nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului 
superior.  

 
II. Continuarea dezbaterilor asupra proiectelor de lege privind 

înfiinţarea universităţilor particulare: 
 
A. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 

îndeplinesc standardele şi criteriile prevăzute de lege: 
  
- 
B. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 

nu îndeplinesc unul din standardele sau criteriile prevăzute de lege: 
 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Europene 

Drăgan din Lugoj. P.L. nr.256/2000. 
 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 

Timişoara. P.L. nr.259/2000. 
 3. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu 

din Braşov. P.L. nr.263/2000. 
 4. Proiectul de lege privind înfiinţarea Institutului Teologic 

Romano-Catolic din Bucureşti. P.L. nr.264/2000. Se dezbate împreună cu OUG 
nr.129/2001. 

 
C. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 

nu îndeplinesc două din standardele sau criteriile prevăzute de lege: 
 
 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Apollonia din 

Iaşi. P.L. nr.246/2000. 
 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Române de 

Ştiinţe şi Arte ,,Gheorghe Cristea,, din Bucureşti. P.L. nr.252/2000. 
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 3. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din 
Oradea. P.L. nr.255/2000. Se dezbate împreună cu OUG nr.130/2001. 

  
D. Universităţi pentru care Comisia a cerut Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării şi CNEAA-ului rapoarte suplimentare: 
  
 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Bioterra din 

Bucureşti. P.L. nr.253/2000. 
 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din 

Bucureşti. P.L.nr.254/2000. 
 
 
III. Pregătirea prerapoartelor, de către subcomisiile de lucru, la 

următoarele proiecte de lege: 
 
A. Proiecte de lege primite de la Senat 
 
1. Proiectul de lege pentru aprobare Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 

privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie. Termen: 29.11.2001. 
2. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Termen: 
17.06.2002. (de stabilit raportorii). 

 
 
B. Proiecte de lege primite de la Guvern 
 
1. Proiectul de lege privind Statutul personalului de cercetre-dezvoltare. 

Termen: 30.05.2002. 
 
2. Proiectul de lege pentru probarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2002 

privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale 
Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a 
stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific 
funcţiilor civile. Termen: 11.04.2002. 

 
C. Rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
 
- Raportul CNEAA privind evaluarea acdemică şi acreditarea 

învăţământului superior românesc în perioada 1994-2001. Raport comun cu 
Senatul. 

 
IV. Propuneri legislative ale deputaţilor 
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1. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1), lit.c) din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic cu funcţia didactică de 
institutor pentru învăţământul secundar. Termen: 5.04.2002. 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(2), lit.c) din Legea 
învăţământului, nr.84/1995, modificată şi completată, cu privire la dreptul 
institutorilor de a preda în învăţământul gimnazial. Termen: 5.04.2002. 

3. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
psiholog. Termen: 27.05.2002. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea 
nr.84/1995 - Legea învăţământului. Termen: 6.06.2002. 

5. Propunerea legislativă privind înfiinţarea unor burse de consiliu local 
pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul rural cu 
personal calificat.Termen: 19.04.2002. 

 
V. Iniţiative legislative în avizare 
1. Proiect de lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei. Termen: 

3.06.2002. 
2. Propunere legislativă privind formarea profesională şi pregătirea 

continuă a medicilor şi farmaciştilor. Termen: 25.06.2002. 
 
Dezbaterile încep cu pct.1 din ordinea de zi, Propunerea legislativă 

privind reorganizarea grupurilor şcolare. Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că 

s-a primit de la Consiliul Legislativ, conform solicitării Comisiei, aviz favorabil. 

Sunt invitaţi iniţiatorii să prezinte propunerea legislativă. 

Dl.deputat Marian Ionescu, iniţiator al propunerii legislative menţionează 

că s-a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, cu unele observaţii de 

formă, nu de fond, motiv pentru care au fost inserate în cuprinsul legii. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu subliniază că aşa cum este formulată 

propunerea legislativă, ea se regăseşte în Legea învăţământului şi nimeni nu 

împiedică să se realizeze prevederile propuse. 

Dl.deputat Adrian Moisoiu, iniţiator al propunerii legislative, întăreşte 

aspectul că, în clipa de faţă sunt unităţi şcolare mixte, dar nu există învăţământ 

de specialitate.  Toate inspectoratele şcolare judeţene, atunci când au fost 

consultate, salutau această iniţiativă şi o considerau ca o revenire la 

învăţământul de specialitate. 
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Dl.deputat Ştefan Lăpădat susţine propunerea legislativă şi ca o observaţie 

generală menţionează degradarea bazei materiale din licee şi faptul că 

predomină clasele teoretice. 

Dl.deputat Vasile Miron consideră că prin această propunere legislativă se 

vor separa copiii pe categorii sociale şi nu este bine. Nu este de acord cu această 

propunere legislativă. 

Dl.deputat Octavian Petruş, întreabă, care sunt efectele în urma aplicării 

acestei propuneri legislative, ce perturbări se produc în şcoli ? 

Dl.deputat Marian Ionescu răspunde că vor fi perturbări minore prin 

deplasarea cadrelor didactice de la un loc la altul. 

Dl.deputat Petru Andea arată că, rezultă din proiectul de lege şi din 

discuţii, că aceste propuneri se pot realiza prin reglementările actuale. Consideră 

că Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate să studieze şi să preia, sub formă de 

ordine, circulare, tot ceea ce consideră că este bun. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu prezintă punctul de vedere ale 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi arată că în acest moment există 1379 licee 

din care 653 licee sunt în filieră tehnologică. Dacă s-ar separa filiera teoretică de 

filiera tehnologică ar însemna un pas înapoi. Clasele teoretice ridică standardele 

la Grupurile şcolare. Referitor la baza materială spune că 20 % din licee sunt 

cuprinse în programul PHARE-VET şi în acest an 122 de licee sunt în 

continuare în acest program şi s-au realizat lucruri remarcabile. În concluzie, nu 

susţine propunerea legislativă. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu anunţă că, după exprimarea opiniilor, se 

trece la procedura de vot. Supusă votului, propunerea legislativă privind 

reorganizarea grupurilor şcolare, este respinsă cu 9 voturi împotrivă, 6 voturi 

pentru şi 2 abţineri. 

Se continuă cu pct.2 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 

ştiinţifice şi tehnologice. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu reaminteşte parcursul acestui proiect de lege 

şi propune menţinerea raportului iniţial. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu este de acord să se menţină raportul 

iniţial. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea de menţinere a 

raportului iniţial, care se aprobă cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri. 

Urmează pct.3 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru completarea 

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

activităţii de cercetare-dezvoltare. Întrucât şi acest proiect de lege a fost retrimis 

la Comisie, de la Plen, dl.preşedinte Anghel Stanciu invită reprezentanţii 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării să-şi prezinte punctul de vedere. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu propune ca la acest proiect de lege să 

se menţină raportul iniţial. 

Dl.deputat Petre Moldovan este de acord ca acest proiect de lege să 

rămână aşa cum a fost. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu  supune votului menţinerea raportului iniţial 

şi se aprobă cu 16 voturi pentru, o abţinere şi un vot neexprimat. 

Se continuă cu punctul 4 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.174/2001 privind unele măsuri 

pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că la acest proiect de lege se desprind 

două variante de abordare, una de rediscutare şi alta de respingere, după care 

Comisia să facă un alt proiect de lege care va intra direct în Plenului Camerei 

Deputaţilor. 

Dl.deputat Mihai Baciu este de acord cu varianta de a întocmi Comisia un 

alt proiect de lege. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos consideră că, ar trebui Comisia şi 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării să facă o altă reglementare, deoarece această 

ordonanţă are multe contradicţii. 
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Dl.deputat Iulian Mincu este de acord cu dl.vicepreşedinte Ferenc 

Asztalos, să se facă o lege mai bună nu una la întâmplare, mai ales că banii îi 

dau studenţii. 

Dl.deputat Petru Andea propune ca ordonanţa să fie aprobată cu 

amendamente şi să se amâne dezbaterea pentru altă şedinţă. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu este de acord cu amânarea 

dezbaterilor şi rediscutarea ordonanţei. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune ca dezbaterile să fie reluate 

miercuri, 29 mai a.c., după şedinţa comună cu Senatul, în cadrul subcomisiei de 

lucru. Componenţa subcomisiei este următoarea: Anghel Stanciu, Ferenc 

Asztalos, Ecaterina Andronescu, Iulian Mincu, Mihai Baciu, Napoleon 

Antonescu, Petru Andea. Această propunere se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu, la punctul Diverse, propune ca Legea 

inginerului să fie dezbătută şi în Comisia pentru învăţământ. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu anunţă că se va solicita în scris Biroului 

Permanent ca Legea inginerului să fie dezbătută în cadrul celor două Comisii. 

Declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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