
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 10 iunie 2002 
Nr.29/263 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 4 şi 5 iunie 2002 

 

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

în zilele de marţi, 4 iunie 2002, între orele 15,00 - 19,00 şi miercuri, 5 iunie 

2002, între orele 9,00 - 15,00, având următoarea ordine de zi: 

I. Iniţiative legislative aflate pe ordinea de zi a Plenului pentru care s-a 
solicitat reexaminare în Comisie pentru întocmire de rapoarte suplimentare 

 
1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului 

nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului 
superior. Raport suplimentar. 

 
 
II. Continuarea dezbaterilor asupra proiectelor de lege privind 

înfiinţarea universităţilor particulare: 
 
A. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 

îndeplinesc standardele şi criteriile prevăzute de lege: 
  
- Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din 

Bucureşti. 
 
B. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 

nu îndeplinesc unul din standardele sau criteriile prevăzute de lege: 



 

 

2 

 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Europene 
Drăgan din Lugoj. P.L. nr.256/2000. 

 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 
Timişoara. P.L. nr.259/2000. 

 3. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu 
din Braşov. P.L. nr.263/2000. 

 4. Proiectul de lege privind înfiinţarea Institutului Teologic 
Romano-Catolic din Bucureşti. P.L. nr.264/2000. Se dezbate împreună cu OUG 
nr.129/2001. 

 
C. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 

nu îndeplinesc două din standardele sau criteriile prevăzute de lege: 
 
 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Apollonia din 

Iaşi. P.L. nr.246/2000. 
 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Române de 

Ştiinţe şi Arte ,,Gheorghe Cristea,, din Bucureşti. P.L. nr.252/2000. 
 3. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din 

Oradea. P.L. nr.255/2000. Se dezbate împreună cu OUG nr.130/2001. 
  
D. Universităţi pentru care Comisia a cerut Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării şi CNEAA-ului rapoarte suplimentare: 
  
 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Bioterra din 

Bucureşti. P.L. nr.253/2000. 
 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din 

Bucureşti. P.L.nr.254/2000. 
 
 
III. Pregătirea prerapoartelor, de către subcomisiile de lucru, la 

următoarele proiecte de lege: 
 
A. Proiecte de lege primite de la Senat 
 
1. Proiectul de lege pentru aprobare Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 

privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie. Termen: 29.11.2001. 
2. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Termen: 
17.06.2002. (de stabilit raportorii). 
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B. Proiecte de lege primite de la Guvern 
 
1. Proiectul de lege privind Statutul personalului de cercetre-dezvoltare. 

Termen: 30.05.2002. 
 
2. Proiectul de lege pentru probarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2002 

privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale 
Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a 
stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific 
funcţiilor civile. Termen: 11.04.2002. 

 
C. Rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul 
 
- Raportul CNEAA privind evaluarea acdemică şi acreditarea 

învăţământului superior românesc în perioada 1994-2001. Raport comun cu 
Senatul. 

 
IV. Propuneri legislative ale deputaţilor 
 
1. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1), lit.c) din Legea 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic cu funcţia didactică de 
institutor pentru învăţământul secundar. Termen: 5.04.2002. 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(2), lit.c) din Legea 
învăţământului, nr.84/1995, modificată şi completată, cu privire la dreptul 
institutorilor de a preda în învăţământul gimnazial. Termen: 5.04.2002. 

3. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
psiholog. Termen: 27.05.2002. 

4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea 
nr.84/1995 - Legea învăţământului. Termen: 6.06.2002. 

5. Propunerea legislativă privind înfiinţarea unor burse de consiliu local 
pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul rural cu 
personal calificat.Termen: 19.04.2002. 

 
V. Iniţiative legislative în avizare 
 
1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din 
România.Termen: 10 iunie 2002. 

2. Proiect de lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei. Termen: 
3.06.2002. 

3. Propunere legislativă privind formarea profesională şi pregătirea 
continuă a medicilor şi farmaciştilor. Termen: 25.06.2002. 
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În conformitate cu hotărârea Plenului Camerei Deputaţilor din 

22.04.2002, Comisia, în şedinţa din 4 iunie 2002 a reanalizat proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2001 privind unele 

măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior. În cadrul 

Comisiei au fost formulate noi amendamente care se regăsesc în raportul de 

înlocuire a raportului iniţial. Amendamentele formulate asigură un echilibru în 

privinţa taxelor percepute de la universităţile particulare şi de stat.  

În continuarea lucrărilor Comisia a luat în dezbatere, spre avizare, 

propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.461/2001 

privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România şi proiectul de Lege 

privind prevenirea şi combaterea pornografiei. Cele două proiecte de lege au fost 

avizate favorabil de către Comisie.  

De asemenea, Comisia a luat în dezbatere propunerea legislativă privind 

formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor. Întrucât 

la acest proiect de lege au fost formulate mai multe amendamente şi observaţii s-

a decis ca acestea să fie înaintate iniţiatorilor, care urmează să fie invitaţi la o 

nouă dezbatere în Comisie. 

În conformitate cu hotărârea Plenului Camerei Deputaţilor din 3 iunie 

2002, Comisia a reanalizat Anexa nr.1, privind patrimoniul, de la proiectul de 

Lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din Bucureşti şi a efectuat 

modificările solicitate. 

Comisia a luat în dezbatere proiectele de lege privind înfiinţarea unor 

universităţi particulare. În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia 

a hotărât că Universitatea Tibiscus din Timişoara şi Universitatea Bioterra din 

Bucureşti întrunesc condiţiile de înfiinţare, fiind avizate favorabil. Rapoartele 

Comisiei au fost înaintate Plenului Camerei Deputaţilor. 

Pentru celelalte universităţi particulare înscrise pe ordinea de zi s-au cerut, 

prin CNEAA, date suplimentare, urmând ca acestea să fie reanalizate într-o nouă 
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şedinţă. Totodată, Comisia a stabilit ca la viitoarea şedinţă să invite rectorii de la 

universităţile George Bariţiu din Braşov, Emanuel din Oradea şi Institutul 

Romano-Catolic din Bucureşti, cu scopul de a da explicaţii privind patrimoniul 

instituţiilor respective. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (25), au absentat, după cum 

urmează: 

4 iunie 2002 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

5 iunie 2002 

- Andea Petru - Grupul Parlamentar al PSD 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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