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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din ziua de 19 martie 2002 

 

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

în ziua de 19 martie 2002, între orele 15,oo - 19,00 având următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

învăţământului, nr.84/1995, republicată. Raport suplimentar. 

2. 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.Raport. 

3. 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.Raport. 

4. Proiectul de lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-

dezvoltare. Raport. 
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5. Proiectul de Lege privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor 

de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.Raport. 

În deschiderea şedinţei, în prezenţa d-lui Constantin Niţă, secretarul 

Camerei Deputaţilor, s-a procedat la propunerea şi alegerea unui secretar al 

Comisiei ca urmare a vacantării postului, prin alegerea d-lui deputat Nicolae 

Vasilescu în funcţia de chestor al Camerei Deputaţilor. Cu unanimitate de 

voturi, a fost ales în funcţia de secretar al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport, dl.deputat Iulian Mincu. 

În continuare, Comisia a luat în dezbatere:  

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului 

nr.84/1995, republicată (raport suplimentar). Dl.preşedinte Anghel Stanciu 

precizează că s-au făcut demersuri de participare la dezbateri a d-lui ministru 

Şerban Mihăilescu. Întrucât, la şedinţă, nu a venit nici un reprezentant al 

Secretariatului General al Guvernului, s-a propus amânarea dezbaterii 

proiectului de lege pentru o şedinţă viitoare. Propunerea de a se asculta punctul 

de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului nu a fost agreată de 

Comisie, întrucât reprezentantul acesteia şi-a precizat poziţia într-o şedinţă 

anterioară. 

2. În continuare, s-a luat în dezbatere raportul privind proiectul de Lege 

pentru completarea Ordonanţei nr.25/1995 privind reglementarea organizării şi 

finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare. Reprezentantul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, susţine necesitatea înregistrării şi valorificării 

rezultatelor cercetării care au depăşit termenul de 6 luni de la finalizare, la 

valoarea simbolică de 1 leu, către agenţii economici interesaţi. 

Dezbaterile pe fond şi pe articole au evidenţiat soluţia de a elimina din 

textul legii a valorii de 1 leu pentru rezultatele cercetărilor nevalorificate până în 

prezent, prelungirea termenului de aşteptare a valorificării de la 6 luni la un an şi 

eliminarea sintagmei ,,cu capital integral român,, ca şi condiţie a beneficiarilor 
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de preluare gratuită a rezultatelor cercetării. De asemenea, s-a inclus prevederea 

sancţionării penale în cazul înstrăinărilor către terţe persoane a rezultatelor 

atribuite pentru implementare. Voturile pe articole şi pe ansamblu a legii au 

aprobat forma şi conţinutul cuprins în raportul final. 

3. Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege 

privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare. Comisia, cu unanimitate de voturi 

a avizat favorabil proiectul legii mai sus menţionate. 

4. Lucrările Comisiei au continuat cu următoarele două puncte la ordinea 

de zi: propunerea 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 şi respectiv propunerea 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. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că, în şedinţa din săptămâna trecută, s-

a hotărât ca o subcomisie să reanalizeze cele două propuneri legislative. La 

întâlnirea subcomisiei a luat parte şi dl.secretar de stat din Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării Vasile Molan şi în urma dezbaterii s-a convenit ca prima propunere 

legislativă să fie respinsă întrucât în art.64 din Legea învăţământului este 

prevăzut dreptul absolvenţilor de Colegii pedagogice universitare să predea în 

învăţământul gimnazial. Cea de a doua propunere legislativă să rămână şi să se 

formuleze un amendament al Comisiei la art.7, alin.(1), lit.d) din Legea 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. 

Întrucât d-na ministru Ecaterina Andronescu, nefiind de acord cu soluţia 

formulării unui amendament la art.7, alin.(1), lit.d), au avut loc numeroase 

intervenţii din partea membrilor Comisiei şi s-a făcut propunerea de amânare a 

dezbaterii pentru următoarea şedinţă.  
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Întrucât o parte din deputaţi, s-au retras de la lucrări înainte de vot, din 

lipsă de cvorum, şedinţa s-a suspendat. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (25) au absentat doi deputaţi, 

după cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 


