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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 26 şi 27 noiembrie 2002 

 

 

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

în zilele de 26 şi 27 noiembrie 2002 având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.109/2002 privind completarea alin.(1) al art.XIII din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare.Aviz. 

2. Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului pentru Problemele 

Românităţii. Raport. 

 3. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Raport. 

 4. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog. Raport.  

 

Comisia a examinat proiectul de lege înscris la pct.1 din ordinea de zi. 

Proiectul de lege vizează completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.32/2001, art.XIII, cu lit.f, ,,cota-parte de participare la proiectele ,,Leonardo 
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Da Vinci,, la care instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat sunt promotori 

sau parteneri,,. Alin.(2) al art.XIII vizează cheltuielile prevăzute la alin.(1) lit.b, 

precum şi cheltuielile aferente facilităţilor acordate studenţilor privind 

transportul pe calea ferată şi cu metroul, care se finanţează prin bugetul 

Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, iar cele prevăzute 

la lit.a) şi c) - f), prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să-l 

avizeze favorabil în forma adoptată de Senat. 

În continuarea lucrărilor, Comisia a luat în dezbatere proiectele de lege 

înscrise la punctele 3 şi 4 din ordinea de zi. Întrucât cele două proiecte de lege 

trebuie dezbătute împreună, Comisia a delegat o subcomisie de lucru pentru 

armonizarea textelor. 

Dezbaterea asupra propunerii legislative înscrisă la punctul 2 din ordinea 

de zi a fost amânată, întrucât iniţiatorul nu a fost prezent la şedinţă. 

În finalul şedinţei, Comisia a hotărât ca în ziua de miercuri, 27 noiembrie 

a.c. să participe la festivitatea împlinirii a 35 de ani de la înfiinţarea în Ploieşti a 

Universităţii de Petrol-Gaze. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (25) au absentat 2, după cum 

urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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