
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti: 11 octombrie 1999 
Nr.472/XVIII/9 
 
 

          SINTEZA 

         lucrărilor Comisiei din data de 6 octombrie 1999 

 

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

lucrările în ziua de 6 octombrie 1999, între orele 8,30 – 16,30, având 

următoarea ordine de zi: 

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

 
2. 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. 

 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut 
la art.25 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind 
reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-
dezvoltare.Raport. 

 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare 
ale universităţilor prin bănci comerciale.Raport. 
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Comisia a luat în dezbatere cele două articole din Legea educaţiei 

fizice şi sportului returnate de Plen pentru mediere. În urma dezbaterilor, 

la art.28, alin.(5), poz.129, Comisia şi Ministerul Tineretului şi Sportului 

au convenit să rămână forma din textul iniţial. Amendamentul susţinut de 

dl. deputat Petre Naidin la acest articol nu a fost aprobat. La art.40, 

poz.185, Comisia, Ministerul Tineretului şi Sportului şi dl. deputat Petre 

Naidin au convenit pentru varianta iniţială a Guvernului. 

În continuare, Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.83/1999 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1992 privind organizarea 

statisticii publice. Cu majoritate de voturi Comisia a hotărât să elibereze 

aviz favorabil acestui proiect de lege, cu următoarele amendamente: 

Art.2, alin.(3), să aibă următoarea redactare: 

“În subordinea Comisiei Naţionale pentru Statistică funcţionează 

direcţiile generale teritoriale de statistică, ca servicii publice 

descentralizate, finanţate de la bugetul de stat, Centrul Naţional de 

Pregătire în Statistică, precum şi Editura Română de Statistică, finanţată 

din venituri extrabugetare.” 

Art.2, alin.(4), să aibă următoarea redactare: 

“Centrul Naţional de Pregătire în Statistică se înfiinţează şi 

funcţionează potrivit legii, având ca scop formarea profesională continuă 

a personalului din sistemul statisticii publice şi private” 

Art.2, alin.(5), să aibă următoarea redactare: 

“Centrul Naţional de Pregătire în Statistică realizează activităţi de 

formare profesională continuă în statistică şi în domenii conexe.” 

Art.2, alin.(6) şi (7) se elimină. 

Art.2, alin.(8), să aibă următoarea redactare: 
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“Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru 

Statistică, a unităţilor subordonate, inclusiv a Centrului Naţional de 

Pregătire în Statistică se aprobă prin Hotărâre a Guvernului” 

Comisia a adoptat, cu majoritate de voturi Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.62/1999 privind înfiinţarea Centrului 

de Management pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării 

Ştiinţifice Universitare şi Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului 

prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind 

reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare. 

Întrucât la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare 

ale universităţilor prin bănci comerciale, subcomisia de lucru nu a 

întocmit preraportul, acesta a fost amânat pentru şedinţa viitoare. 

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

absent. 

 

 

    PREŞEDINTE 

  Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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