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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din zilele de 

 5 şi 6 martie 2002 
 
 
 
 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 5 şi 6 martie a.c., având următoarea ordine de zi: 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000.Raport. 
2. Poiectul de  Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2002 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.59/1997 cu privire la 
finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2002 privind 
constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice.Raport. 

4. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetări Antartice 
ROMÂNIA.Raport. 

5. Proiectul de Lege privind finanţele publice.Aviz. 
 
1. Comisia a luat în dezbatere Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea  

Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. 
 Întrucât amendamentele formulate la unele articole din lege au stârnit discuţii 
contradictorii, s-a luat hotărârea ca o subcomisie de lucru să reanalizeze conţinutul 
acestora şi să le prezinte într-o nouă redactare în şedinţa Comisiei din săptămâna 
viitoare. Comisia în unanimitate, a fost de acord cu soluţia menţionată. 

2. Sesizată în fond, Comisia a dezbătut proiectul de Lege privind aprobarea  
Ordonanţei Guvernului nr.3/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul 
ştiinţei, tehnologiei şi inovării, având ca invitaţi reprezentanţii Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării. 
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 Dezbaterile generale au evidenţiat oportunitatea  modificării şi completării  
Ordonanţei Guvernului nr.59/1997,  cu prevederi referitoare la acordarea de către 
autoritatea contractantă de plăţi în avans, contractorilor pe baza contractelor de 
finanţare încheiate pentru organizarea, iniţierea şi execuţia programelor/proiectelor de 
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. 
 Din analiza textelor proiectului de lege supus dezbaterii şi a preraportului 
comisiei, a rezultat necesitatea includerii şi a limitei minime a avansului. Comisia a 
propus stipularea limitelor de 25%-30% a avansurilor ce se pot acorda contractorilor.  
 S-a pus în discuţie înlocuirea termenului de ,,tarif,, , folosit în proiectul de lege,  
cu termenul  de ,,sumă alocată,, , sintagmă proprie conţinutului legii. Propunerea a 
fost aprobată în  unanimitate de către Comisie. 
 Legea în ansamblu, a fost avizată în unanimitatea membrilor comisiei, cu 
amendamentele cuprinse în raport. 

4. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetări Antarctice 
ROMÂNIA a fost respinsă cu unanimitate de voturi de către Comisie. Motivaţia este 
cuprinsă în raport. 

5.Proiectul de Lege privind finanţele publice, supus dezbaterii în Comisie, a fost 
avizat în unanimitate de voturi, cu amendamentele cuprinse în avizul înaintat 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (26) au absentat, marţi, 5.03.2002, 3 
deputaţi şi miercuri, 6.03.2002, 2 deputaţi, după cum urmează: 
 5.03.2002 
- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 
- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 
- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 
 6.03.2002 
- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 
- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 
 
 
 
 
 


	ªTIINÞÃ, TINERET ªI SPORT

