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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 4 şi 5 martie 2003 

 

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

lucrările în zilele de 4 şi 5 martie 2003, având următoarea ordine de zi: 

 
A. 
 
1. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de psiholog. 

Raport. 
2. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Raport. 
 
 
3. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cultură 

care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei permanente. Aviz. 
 
4. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de carte.  Raport. 
 

 
5. Proiectul Legii cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice. Raport. 
6. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind 

cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. Raport. 
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7. Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului pentru problemele 
Românităţii. Raport. 

8. Propunere legislativă privind acordarea burselor de Solidaritate ,,Egalitatea 
şanselor,,. Raport. 

 
9. Propunere legislativă privind regimul acordării burselor private. Raport. 
10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din Bucureşti. 

Raport. 
 

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea 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. 

 
B.  

1. Propunere legislativă privind reevaluarea drepturilor salariale ale 
cadrelor didactice din învăţământul superior şi din institutele de 
cercetare. Aviz. 

 
2. Propunere legislativă pentru soluţionarea spaţiilor de locuit ale 

cadrelor didactice din învăţământul superior. Aviz. 
 

3. Propunere legislativă privind constituirea unor burse excepţionale 
destinate elevilor performanţi din mediul rural. Raport. 

 
4. Raportul Ministerului Educaţiei privind starea sistemului de 

învăţământ, direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a învăţământului 
(1998-1999). Raport. 

 
5. Raportul C.N.E.A.A. privind evaluarea academică şi acreditarea 

învăţământului superior românesc în perioada 1994-2001. Raport. 
 
6. Raportul C.N.E.A.A. privind evaluarea academică şi acreditarea 

învăţământului superior românesc în  anul 2002. Raport comun.   
 

Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege privind exercitarea profesiei 

de psiholog, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din 

România, împreună cu propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de psiholog. Pentru precizări referitoare la reglementarea profesiei de 

psiholog în Comunitatea Europeană, Comisia a invitat reprezentanţi ai 
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Ministerului Integrării Europene. Dl.secretar de stat Andrei Popescu a făcut 

precizarea că potrivit Directivei Europene 48/1989 şi 51/1992 reglementarea 

profesiilor este stabilită conform Codului de reglementare al Consiliului 

Europei. În acest cod se definesc principiile de bază, urmând ca fiecare ţară, 

membră sau candidată în C.E., să-şi stabilească diferenţiat profesiile care pot fi 

reglementate în plan naţional şi cu acces spre comunitatea europeană. Potrivit 

aquis-ului comunitar, România a introdus în Codul de reglementare cinci 

profesii: medici, arhitecţi, avocaţi, medici veterinari şi farmacişti. În prezent, 

orice alte reglementări în plus pot crea bariere în circulaţia liberă a specialiştilor. 

În consecinţă, se solicită amânarea reglementării statutului profesiei de psiholog, 

până la încheierea negocierilor cu privire la profesiile recunoscute reciproc de 

comunitatea europeană. În consecinţă, după dezbateri, cu acordul iniţiatorilor, 

Comisia a stabilit să amâne dezbaterea acestui proiect de lege  până la încheierea 

capitolului supus negocierii cu U.E. 

În continuare Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cultură care desfăşoară activităţi în 

domeniul educaţiei permanente. Avizul comisiei, însoţit de amendamentele 

formulate, a fost înaintat comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în 

masă. 

La cererea raportorilor, dezbaterea asupra propunerii legislative privind 

acordarea tichetelor de carte a fost amânată pentru o şedinţă viitoare. 

Comisia constată că, iniţiatorul propunerii legislative privind înfiinţarea 

Institutului pentru probleme Românităţii, nu a înaintat modificările şi 

propunerile de îmbunătăţire a textului la termenul stabilit. În consecinţă, cu 

majoritate de voturi, Comisia propune Plenului respingerea propunerii 

legislative. 

În continuarea lucrărilor, Comisia a continuat dezbaterea proiectului Legii 

cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, finalizând articolele 33, 34 şi 35.  
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În finalul şedinţei s-au stabilit raportorii la noile proiecte de lege intrate la 

Comisie. 

Din numărul total al membrilor comisiei (25) au lipsit doi deputaţi, după 

cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 


