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           SINTEZA 

                   lucrărilor Comisiei din data de 9 iunie 1999 

 

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

ziua de 9 iunie a.c. între orele 14.00  - 19.30, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea amendamentelor formulate la Legea privind privatizarea 

societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau 

terenuri sub luciu de apă. 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoaşterea 

reciprocă a diplomelor şi certificatelor de studii eliberate de instituţii de 

învăţământ şi a titlurilor ştiinţifice din cele două state, semnată la 

Bucureşti la 22 ianuarie 1999. 

3. Proiectul de Lege privind dreptul senatelor universitare de a stabili 

cuantumul taxelor pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor 

de către absolvenţii învăţământului superior particular. 

 

La şedinţă au participat ca invitaţi reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice şi ai Universităţii de Ştiinţe Agronomice. 
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Lucrările Comisiei au fost conduse de către dl. deputat Ionescu Alexandru - 

secretar al Comisiei, în baza mandatului dat de către Biroul Comisiei întrunit în 

data de 8 iunie 1999, la propunerea preşedintelui Comisiei, datorită faptului că atât 

preşedintele Comisiei, cât şi ambii vicepreşedinţi ai acesteia au participat în 

acelaşi interval de timp la lucrarile Comisiei de mediere la Legea învăţământului. 

1.Comisia a hotărât să nu procedeze la dezbaterea amendamentelor 

formulate la Legea privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 

administrare terenuri agricole sau terenuri sub luciu de apă, aceasta  deoarece, pe 

de o parte, ministrul agriculturii invitat la această şedinţă nu a fost prezent pentru a 

da lămuririle necesare şi, pe de altă parte, pentru că amendamentele depuse au 

figurat pe numele unui singur deputat.  

Prin urmare, în următoarea întâlnire, Biroul Comisiei  va căuta să convină 

asupra unei forme comune pentru amendamente - pe baza principiilor expuse şi 

agreate iniţial - caz în care această formă urmează a fi trecută prin Comisie. În 

situaţia în care în Biroul Comisiei nu se va ajunge la o formă comună, 

amendamentele vor fi depuse de către deputaţii comisiei în nume individual. 

2. La punctul 2, Comisia s-a aplecat asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria 

privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi certificatelor de studii eliberate de 

instituţii de învăţământ şi a titlurilor ştiinţifice din cele două state, semnată la 

Bucureşti la 22 ianuarie 1999. 

S-a aprobat, cu majoritate de voturi, textul articolului unic sub rezerva ca 

recomandările Consiliului Legislativ de la pct. 2 să fie respectate, ceea ce 

presupune ca Ministerul Afacerilor Externe să semneze expunerea de motive. 

3. Comisia a trecut apoi la dezbaterea proiectului de Lege privind dreptul 

senatelor universitare de a stabili cuantumul taxelor pentru susţinerea examenelor 

de finalizare a studiilor de către absolvenţii învăţământului superior particular. 

Textul proiectului de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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Din totalul numărului membrilor Comisiei (29) au participat 21, 7 fiind 

prezenţi la medierea Legii învăţământului, respectiv: Stanciu Anghel, Secară 

Gheorghe, Asztalos Ferenc, Andronescu Ecaterina, Brezniceanu Alexandru, Hilote 

Eugen Gheorghe şi Petrescu Virgil. A absentat motivat un deputat: Elek Barna   - 

Grupul Parlamentar UDMR. 

 

 

 PREŞEDINTE    SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu          Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu 


