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          S I N T E Z A 

           lucrărilor Comisiei din data de 5 septembrie 2001 

 

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

în ziua de miercuri, 5 septembrie, între orele 9,00 - 15,30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.259/2000 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 
activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. Procedură de 
urgenţă. Raport. Raportori: dl.deputat Iulian Mincu şi dl.deputat 
Petru Andea. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 
activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. Procedură de 
urgenţă. Raport. Raportori: dl.deputat Iulian Mincu şi dl.deputat 
Petru Andea. 

3. O nouă dezbatere asupra proiectului de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2001 privind modificarea şi 
completarea art.43 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. 
Raportor: dl.deputat Nicolae Vasilescu. 

4. Scrisoarea M.T.S. nr.2545/28.08.2001 privind introducerea în programele 
SRTv a unei grile cu problematică specifică pentru tineret. Prezintă: 
dl.deputat Nicolae Vasilescu. 
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Comisia a luat în dezbatere proiectul de lege înscris la pct.1 din ordinea 

de zi. Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost respins, întrucât acesta 

este înlocuit printr-un nou proiect de lege înscris la pct.2 din ordinea de zi. 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în 

sectorul sanitar. Dl.deputat Iulian Mincu şi dl.deputat Petru Andea, în calitate de 

raportori, au prezentat Comisiei anumite puncte de neconcordanţă dintre 

legislaţia învăţământului şi actualul proiect de lege. D-na Daniela Bartoş, 

Ministrul Sănătăţii şi Familiei a fost în principiu de acord cu observaţiile 

formulate şi a prezentat noi amendamente care să rezolve problematica 

rezidenţiatului şi stagiaturii în domeniul medical. De asemenea a prezentat 

amendamente, în numele Comisiei pentru sănătate de la Camera Deputaţilor, 

dl.preşedinte Mircea Ifrim. 

Comisia a stabilit că amendamentele Ministerului Sănătăţii şi Familiei, ale 

Comisiei pentru sănătate, precum şi ale raportorilor să fie sintetizate şi supuse 

dezbaterii într-o şedinţă. 

Comisia a luat în dezbatere pentru o nouă reexaminare proiectul de Lege 

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2001 privind 

modificarea şi completarea art.43 din Legea educaţiei fizice şi sportului, 

69/2000.Cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât menţinerea raportului 

iniţial. 

În finalul şedinţei, Comisia a examinat scrisoarea Ministerului Tineretului 

şi Sportului privind introducerea în programele Societăţii Române de 

Televiziune a unei grile cu problematică specifică pentru tineret. Comisia 

susţine această iniţiativă şi este de acord cu conţinutul scrisorii adresată în 

numele Comisiei către Societatea Română de Televiziune, precum şi către 

Comisiile de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei (23), au absentat 3 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu Nicula Napoleon - Grupul Parlamentar al PSD 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD. 

 

 

     PREŞEDINTE 

  Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

  

 


