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    SINTEZA 

  lucrărilor comisiei din 15 - 18 iulie 1997 

 

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

zilele de 15 - 18 iulie 1997 în judeţul Tulcea, conform aprobării Biroului 

Permanent al Camerei Deputaţilor nr.668/25.06.1997, având următorul program de 

lucru: 

1. Întâlniri cu cadre didactice, directori de şcoli şi inspectori şcolari; 

vizitarea unor unităţi de învăţământ din localităţi izolate. 

2. Vizită de documentare în institute de cercetare ştiinţifică în scopul 

cunoaşterii efectelor aplicării Ordonanţei nr.8/1997 privind stimularea cercetării-

dezvoltării şi inovării, precum şi specificul cercetării în domeniul ecologic şi al 

Biosferei Delta Dunării. Întâlniri şi discuţii cu cercetători ştiinţifici privind 

politicile de finanţare, de programe, cadrul legislativ existent şi necesar, reforma 

în cadrul sistemului cercetare-dezvoltare. 

3. Analiza şi dezbaterea proiectului de Lege privind protecţia animalelor 

vertebrate în domeniul experimentării şi al altor proceduri efectuate în scopuri 

ştiinţifice. 

În ziua de marţi 15 iulie, orele 9,00 a avut loc la Casa Corpului Didactic din 

Tulcea, o întâlnire între membrii Comisiei şi inspectori şcolari, directori de şcoli şi 

cadre didactice. Discuţiile s-au axat pe aplicarea practică a Statutului personalului 

didactic în contextul reformei învăţământului. S-au evidenţiat în mod special 

răspunderile ce revin cadrelor didactice în raport cu drepturile dobândite prin 
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Statut. Membrii Comisiei au răspuns numeroaselor întrebări ale cadrelor didactice, 

întrebări care au avut atât un caracter punctual şi personal cât şi un caracter mai 

general, de interes pentru sistemul de învăţământ. Au fost aduse în dezbatere şi 

argumente referitoare la Ordonanţa de urgenţă privind modificarea legii 

învăţământului. Majoritatea vorbitorilor au apreciat că nu era necesară modificarea 

acestei legi. A fost dat exemplu judeţul Tulcea unde convieţuiesc mai multe 

minorităţi naţionale, fiind asigurată multiculturalitatea în condiţiile actualei legi. 

În ziua de miercuri 16 iulie Comisia a efectuat o vizită la Institutul de 

Cercetări şi Proiectări Delta Dunării unde a fost prezentă şi conducerea Institutului 

de Cercetări Marine Constanţa, Institut care are în obiectiv de cercetare şi unele 

din zonele Dunării şi Deltei. S-au prezentat programele de cercetare, realizările în 

domeniu, exigenţele cercetării ştiinţifice actuale şi dificultăţile întâmpinate. În 

cadrul întâlnirii cu colectivul de cercetători membrii Comisiei au prezentat cadrul 

legislativ al Ordonanţei nr.8/1997, precizând noile mecanisme financiare. S-au 

prezentat amendamentele adoptate de Comisie şi de Camera Deputaţilor arătându-

se rolul acestor amendamente în perfecţionarea cadrului legislativ. Membrii 

Comisiei au răspuns întrebărilor adresate de către cercetătorii ştiinţifici referitoare 

la cadrul legislativ existent şi necesar. Conducerea institutelor de cercetare şi 

cercetători au apreciat că în prezent cercetarea ştiinţifică se află într-un blocaj din 

cauza surselor de finanţare.  

În aceeaşi zi a fost vizitată şi Fundaţia independentă pentru tineret unde s-au 

luat informaţii privind activitatea acesteia. 

În continuare Comisia şi-a desfăşurat activitatea în plen, examinând 

proiectul de lege menţionat. 

În zilele de 17 şi 18 iulie Comisia a efectuat vizite în cadrul Biosferei Delta 

Dunării precum şi în unităţi de învăţământ din localităţi izolate: Crişan, Mila 23, 

Sulina, Caraorman. 

În cadrul întâlnirilor cu conducerile unităţilor de învăţământ, primari sau 

reprezentanţi ai primăriilor au fost abordate probleme referitoare la procesul de 
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învăţământ, orientarea şcolară şi profesională în raport cu specificul zonei, baza 

materială a şcolilor, încadrarea cu personal didactic, contribuţia comunităţii locale 

la optimizarea învăţământului, surse locale de finanţare. 

 Comisia şi-a continuat dezbaterile generale la proiectul Legii pentru 

protecţia animalelor vertebrate în domeniul experiemntării şi al altor proceduri în 

scopuri ştiinţifice, proiect de lege având ca iniţiator pe domnul deputat 

prof.univ.dr.Alexandru Ionescu. 

În cadrul discuţiilor generale asupra proiectului de lege prezentat de 

iniţiator s-a subliniat că un asemenea act normativ este indispensabil atât pentru 

promovarea standardelor etice acceptate în structurile europene cât şi pentru 

armonizarea legislaţiei româneşti cu cea existentă pe plan european. 

S-a apreciat că prin acest proiect de lege se respectă cadrul juridic şi etic 

promovat de "Directiva Comunităţii Europene" proclamată la Bruxelles la 24 

noiembrie 1986, de "Convenţia Europeană pentru protecţia animalelor vertebrate 

folosite în scopuri experimentale şi alte scopuri ştiinţifice", nr.46/1986 adoptată la 

Strasbourg, de documentele elaborate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 

UNESCO, etc. 

După stabilirea locului acestei legi în cadrul armonizării legislaţiei noastre 

cu exigenţele legislative europene, s-a evidenţiat faptul că reglementările propuse 

oferă soluţii echilibrate atât în domeniul cercetării ştiinţifice cât şi în cel etic, 

propunându-se eliminarea experimentelor inutile şi folosirea metodelor alternative 

în scopul evitării în cât mai mare măsură a suferinţei animalelor. 

Proiectul de lege preconizează măsuri atât în sfera învăţământului gimnazial 

şi liceal cât şi în sfera învăţământului de pregătire pentru exercitarea unor 

profesiuni de profil medical (uman sau veterinar) sau zootehnic. 

Comisia a făcut o evaluare a acestor măsuri prevăzute, considerând că 

proiectul de lege acordă o atenţie deosebită educaţiei respectului faţă de viaţă şi de 

fiinţe la toate nivelele de învăţământ. 
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Comisia a hotărât continuarea dezbaterilor generale după primirea punctelor 

de vedere de la factorii interesaţi şi analiza pe articole. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (29) au absentat 13, după cum 

urmează: 

- Asztalos Ferenc - Grupul parlamentar UDMR 

- Andronescu Ecaterina - Grup parlamentar PDSR 

- Ionescu Alexandru - Grup parlamentar PNTCD-CE 

- Becsek Garda Dezideriu Coloman - Grupul parlamentar UDMR 

- Bejinariu Petru - Grup parlamentar PDSR 

- Cotrutz Constantin - Grup parlamentar PDSR 

- Drecin Mihai Dorin - Grup parlamentar PUNR 

- Ionescu Anton - Grup Parlamentar Naţional Liberal 

- Palade Dan - Grup parlamentar PNTCD-CE 

- Petrescu Virgil - Grup parlamentar PNTCD-CE 

- Săndulescu Aureliu - Grup parlamentar PNTCD-CE 

- Stoica Mariana - Grup parlamentar PD-USD. 

- Vâlceanu Gheorghe - Grup parlamentar PDSR 

 

 

         PREŞEDINTE      

  Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 

 
 


