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          SINTEZA 

         lucrărilor Comisiei din data de 15 septembrie 1999 

 

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

lucrările în ziua de 15 septembrie 1999, între orele 8,30 – 16,30, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Confirmarea, în baza art.41 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, a propunerii Grupului Parlamentar P.R.M. pentru 
funcţia de preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport.  

2. Activitate  în subcomisiile de lucru pentru elaborarea 
rapoartelor şi avizelor la următoarele proiecte de lege: 
-  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.57/1999 privind obligativitatea avizării de 
către Ministerul Tineretului şi Sportului a schimbării 
destinaţiei sau  desfiinţării unor baze sportive aparţinând 
domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale. – Raport – 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.62/1999 privind înfiinţarea Centrului de Management 
pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice Universitare. – Raport – 

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.75/1999 privind constituirea fondului special 
de susţinere a învăţământului de stat. – Raport – 

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.83/1999 pentru modificarea şi completarea 
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Ordonanţei Guvernului nr.9/1992 privind 
organizarea statisticii publice. – Aviz – 

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.85/1999 privind scutirea de la plata taxelor 
vamale a importurilor de materiale, echipament şi instalaţii 
sportive al federaţiilor sportive naţionale şi al Comitetului 
Olimpic Român. – Aviz - 

 
În prima parte a şedinţei, în prezenţa vicepreşedintelui Camerei 

Deputaţilor, dl. Axinte Gaspar, Comisia, cu majoritate de voturi, a reales 

în funcţia de preşedinte al Comisiei pe dl. prof.univ.dr.ing.Anghel 

Stanciu. S-au exprimat două voturi împotrivă (UDMR) şi o abţinere 

(PNŢCD). 

În continuarea şedinţei, Comisia a dezbătut unele aspecte privind 

ordonanţele emise de Guvern în perioada vacanţei parlamentare şi modul 

în care acestea au fost repartizate de către Biroul Permanent comisiilor de 

specialitate. Comisia a solicitat ca ordonanţele nr.75/1999 şi 62/1999 să 

fie menţinute în continuare în portofoliul Comisiei pentru elaborarea 

rapoartelor împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, întrucât 

acestea vizează aspecte de management a învăţământului şi nu aspecte de 

politică financiară. 

În continuare Comisia şi-a desfăşurat programul în subcomisii de 

lucru pentru întocmirea rapoartelor şi avizelor asupra ordonanţelor 

înscrise pe ordinea de zi. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (29) nu a fost nici un 

absent. 

 

 

    PREŞEDINTE 

   Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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