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SINTEZA 
 

lucrărilor şedinţei Comisiei din ziua de 
11 septembrie 2002 

 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de miercuri 11 septembrie 2002, între orele 9,00 - 16,00. 
La şedinţă a participat ca invitat Domnul Radu Damian, secretar de stat la 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de Domnul Prof.univ.dr.ing. 
Anghel Stanciu, preşedintele Comisiei, care a propus spre aprobare 
ordinea de zi, acceptată în unanimitate de membrii Comisiei. 

1. La punctul 1 al ordinei de zi a fost luat în dezbatere proiectul de Lege 
pentru ratificarea Acordului între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din  
România şi Agenţia universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul 
Europa centrală şi orientală al Agenţiei universitare a Francofoniei, 
semnat la Bucureşti la 15 noiembrie 2001. La invitaţia Domnului 
Preşedinte, Domnul secretar de stat Radu Damian a expus principiile şi 
argumentele care au stat la baza elaborării Acordului. Comisia a dezbătut 
conţinutul acestuia, rezultând oportunitatea ratificării sale şi a hotărât în 
unanimitate, admiterea, fără modificări, a proiectului de Lege şi înaintarea 
raportului. 

2. La punctul 2 al ordinei de zi s-a supus dezbaterii proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind 
organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de 
cercetare medicală în sectorul sanitar. Dezbaterile în Comisie au debutat 
cu discuţii generale care au evidenţiat: lipsa de consecvenţă a iniţiatorilor 
în elaborarea proiectelor legislative � emiterea unei Ordonanţe de urgenţă 
cu un anumit obiectiv (nr.64/2002) care să modifice şi să completeze o 
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altă Ordonanţă de urgenţă cu acelaşi obiectiv (nr.58/2001); anularea tezei 
de principiu a primei reglementări, respectiv, participarea fără taxă a 
candidaţilor la învăţământul postuniversitar prin rezidenţiat; efecte 
negative ale modificării; tendinţa Ministerului Sănătăţii şi Familiei de a 
ignora rolul M.E.C. în pregătirea şi perfecţionarea personalului medical. 
În concluzie, Domnul Preşedinte al Comisiei propune amânarea discuţiei 
pe articole, cu invitarea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei 
şi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Supusă votului, Comisia a 
hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterii pentru următoarea şedinţă a 
Comisiei. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea 
personalului din învăţământ. Comisia a fost sesizată pentru analiză şi 
avizare; comisia sesizată în fond este Comisia de muncă şi protecţie 
socială. Domnul Preşedinte al Comisiei, informează că problema fiind de 
importanţă deosebită pentru întreg personalul din învăţământ şi că 
proiectul de Lege are ca scop corelarea salarizării personalului din 
învăţământul preuniversitar cu cel universitar, a făcut demersuri la Biroul 
Permanent al Camerei Deputaţilor pentru ca proiectul de lege să fie dat la 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport pentru dezbatere în 
fond şi elaborarea raportului comun cu Comisia de muncă şi protecţie 
socială. Se propune aşteptarea deciziei Biroului Permanent şi amânarea 
dezbaterii. Prin vot, Comisia a aprobat, în unanimitate , propunerea 
făcută. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti. Domnul Preşedinte 
al Comisie informează Comisia că la data de 29 mai 2002 este publicată 
legea, iar la 31 mai este publicată Ordonanţa de urgenţă nr.62 de 
modificare a prevederilor anexei 1 a legii prin care Institutul de Cercetare 
pentru Silvicultură şi Amenajări Silvice trece din subordonarea ASAS la 
Regia Naţională Pădurilor. Deoarece şi Universitatea de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară din Iaşi a făcut demersuri pentru 
trecerea Staţiunii Piscicole �Acvares� din sistemul ASAS în subordinea 
universităţii, se propune amânarea discuţiei şi invitarea la dezbatere a 
Ministrului Agriculturii, Apelor şi Pădurilor, a directorului Regiei 
Autonome a Pădurilor, a conducerii M.E.C. şi a preşedintelui ASAS. Cu 
unanimitate de voturi, Comisia este de acord cu propunerea făcută. 

5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea unor burse de consiliu local pentru 
asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul rural cu personal 
calificat. Dezbaterea în comisie a evidenţiat unele imperfecţiuni de 
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redactare şi fundamentare a propunerii legislative şi unele suprapuneri cu 
alte acte normative în domeniu. S-au făcut propuneri de îmbunătăţire. 
Domnul Preşedinte al Comisiei concluzionează asupra ideii generoase şi 
benefice a demersului legislativ şi recomandă iniţiatorilor reformularea 
documentaţiei ţinând seama de propunerile şi amendamentele avansate de 
membrii comisiei şi necesitatea introducerii ideii de responsabilitate a 
Comunităţilor locale pentru asigurarea personalului didactic şi al 
stabilităţii acestuia. Se face recomandarea ca în termen de o săptămână să 
fie redactat preraportul pentru discutare în Comisie. Cu unanimitate de 
voturi, Comisia a fost de acord cu această propunere. 

6. Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului pentru problemele 
Romanităţii. Raport. Având în vedere că propunerea legislativă are 
implicaţii financiar-bugetare, Comisia urmează să solicite punctul de 
vedere şi avizul Guvernului, conform art.110 din Constituţia României. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei 25, au absentat 4 deputaţi, după 

cum urmează:  
- Ecaterina Andronescu - Grupul parlamentar al PSD 
- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul parlamentar al PNL 
- Fotopolos Sotiris - Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
- Gingăraş Georgiu - Grupul parlamentar al PSD 
 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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