
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 24 iunie 2002 
Nr.29/286 
 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor Comisiei din zilele de 18 şi 19 iunie 2002 
 

 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările 
în zilele de marţi, 18 iunie 2002 şi miercuri, 19 iunie 2002, având următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 18 iunie 2002, ora 15,00 
I. Propuneri legislative ale deputaţilor 
1. 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. 

2. Implicaţiile prevederilor Legii finanţelor publice asupra autonomiei 
universitare.  

 
Miercuri, 19 iunie 2002, ora 9,00 
 
- Propunere legislativă privind formarea profesională şi pregătirea 

continuă a medicilor şi farmaciştilor. Termen: 25.06.2002. 
 
I. 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: 
-   
B. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 

nu îndeplinesc unul din standardele sau criteriile prevăzute de lege: 
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 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Institutului Teologic 
Romano-Catolic din Bucureşti. P.L. nr.264/2000. Se dezbate împreună cu OUG 
nr.129/2001. 

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

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

nu îndeplinesc două din standardele sau criteriile prevăzute de lege: 
- 
    
D. Universităţi pentru care CNEAA şi-a retras propunerea de 

acreditare:   
 1. 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. (Raportori: Iulian Mincu,Vasile Miron, Gheorghe Roşculeţ, 
Paul Magheru, Mihai Baciu). (Se discută împreună cu Propunerea legislativă 
privind organizarea şi exercitarea profesiei de psiholog). 

 
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. 
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D.Propuneri legislative ale deputaţilor 
1. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

psiholog. Termen: 27.05.2002. 
2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.74/1995, republicată, 

privind exercitarea profesiunii de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Medicilor din România. Termen: 5.08.2002.  

 
Comisia a luat în dezbatere proiectul de lege privind înfiinţarea 

Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti. În urma dezbaterilor 

Comisia a constatat că institutul menţionat îndeplineşte condiţiile de bază 

materială şi că protocolul de predare-primire a patrimoniului este corect 

întocmit. Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat, urmând ca 

raportul Comisiei să fie înaintat Plenului Camerei Deputaţilor.  

Totodată, Comisia a respins Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.129/2001 privind înfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din 

Bucureşti, întrucât textul ordonanţei, a fost preluat, cu modificări, în raportul 

proiectului de lege privind înfiinţarea institutului. 

De asemenea, Comisia a luat în dezbatere proiectul de lege privind 

înfiinţarea Universităţii Europene Drăgan din Lugoj. În urma analizei criteriului 

privind patrimoniul, se constată că actele prezentate de această universitate nu 

au valoare juridică, întrucât semnătura preşedintelui Fundaţiei, prof.dr.Iosif 

Constantin Drăgan, nu este în original. În consecinţă s-a solicitat universităţii de 

a prezenta acte semnate în original şi cu ştampilele Fundaţiei şi Universităţii. 

În continuarea lucrărilor Comisia a luat în dezbatere propunerea 

legislativă privind formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi 

farmaciştilor. În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât să acorde aviz favorabil 

propunerii legislative menţionate, cu unele observaţii şi amendamente formulate 

de dl.deputat prof.univ.dr.Iulian Mincu. 

Comisia a luat în dezbatere textul unul Apel adresat Primului-Ministru 

privind proiectul Legii finanţelor publice. Apelul evidenţiază faptul că 

amendamentele formulate de Comisie nu au fost luate în considerare la 
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dezbaterea acestui proiect de lege în Plenul Camerei Deputaţilor, fapt ce 

conduce la crearea unor contradicţii legislative între legea amintită şi legea 

învăţământului. Proiectul legii finanţelor publice încalcă grav autonomia 

universitară, prin centralizare excesivă a deciziilor privind fondurile financiare.  

Prin Apelul Comisiei se doreşte o reanalizarea a proiectului de lege menţionat şi 

punerea în acord a acestuia cu prevederile Legii învăţământului. Comisia a 

stabilit, cu majoritate de voturi, ca Apelul să fie înaintat Primului-Ministru şi 

Senatului României, care va lua în dezbatere acest proiect de lege. 

La sesizarea preşedintelui Comisiei, prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu, 

Comisia constată că în Hotărârea Guvernului privind structurile şi specializările 

universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în instituţiile de 

învăţământ superior, la învăţământul universitar de scurtă durată, şi la colegiile 

de pregătire a institutorilor, nu se respectă prevederile art.64 din Legea 

învăţământului, privind dubla specializare a absolvenţilor. S-a hotărât să se 

solicite, printr-o scrisoare adresată Ministerului Educaţiei şi Cercetării, motivele 

pentru care la specializarea institutori nu apar şi specializările prevăzute de 

Legea învăţământului, respectiv o limbă străină, educaţie fizică, muzică, desen. 

În finalul şedinţei, Comisia a stabilit programul pentru vacanţa de vară. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (25) au absentat 3 deputaţi, după 

cum urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PSD 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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