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   PROCES-VERBAL 

         al şedinţei Comisiei din ziua de 8 septembrie 1999 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 29 deputaţi, nici un absent. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Constituirea subcomisiilor, conform art.42, lit.e) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, pentru întocmirea 
preraportului la următoarele Ordonanţe: 

 
- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.57/1999 privind obligativitatea avizării de către 
Ministerul Tineretului şi Sportului a schimbării destinaţiei 
sau  desfiinţării unor baze sportive aparţinând domeniului 
public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale. – Raport – 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.62/1999 privind înfiinţarea Centrului de Management 
pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice Universitare. – Raport – 

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.75/1999 privind constituirea fondului special 
de susţinere a învăţământului de stat. – Raport – 
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- Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.83/1999 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1992 privind 
organizarea statisticii publice. – Aviz – 

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.85/1999 privind scutirea de la plata taxelor 
vamale a importurilor de materiale, echipament şi instalaţii 
sportive al federaţiilor sportive naţionale şi al Comitetului 
Olimpic Român. 

 
2. Analiza în subcomisiile constituite a Ordonanţelor menţionate. 

 
Dl. preşedintele Anghel Stanciu informează Comisia despre faptul 

că în şedinţa din 6 septembrie 1999 Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor a examinat scrisoarea Domniei Sale, prin care îşi anunţă 

demisia din calitatea de preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport. 

Membrii Biroului Permanent au luat act de această demisie şi au 

decis ca, în conformitate cu dispoziţiile art.41 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, să se procedeze la completarea biroului comisiei, cu 

respectarea configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor. În consecinţă, 

potrivit alin.3 al art.41, Grupul parlamentar al PRM urmează să facă o 

propunere nominală pentru funcţia de preşedinte al Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Comisia, în conformitate cu prevederile art.42 lit.e) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, în urma votului exprimat, a stabilit 

următoarele subcomisii de lucru pentru proiectele de lege înscrise pe 

ordinea de zi: 

1. La proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.57/1999 s-a stabilit următoarea subcomisie: 

- Sorin Stănescu,  Nicolae Vasilescu, Mihai Vitcu. 

2. La proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonaţei Guvernului 

nr.62/1999 Comisia a aprobat următoarea subcomisie: 
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- Aureliu Săndulescu, Napoleon Niculae 

Antonescu, Anton Ionescu, Constantin Cotrutz, Ecaterina 

Andronescu, Mariana Stoica, Virgil Petrescu. 

3. La proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.75/1999 Comisia a aprobat următoarea subcomisie: 

- Virgil Petrescu, Ferenc Asztalos, Alexandru Ionescu, 

Alexandru Brezniceanu, Ioan Igna, Eugen Hilote, Dan 

Palade. 

4. La proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.83/1999 Comisia a aprobat următoarea subcomisie: 

- Gheorghe Secară, Nusfet Şaganai, Gheorghe Andrei, 

Vichentie Nicolaiciuc. 

5. La proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.85/1999 Comisia a aprobat următoarea subcomisie: 

- Petre Moldovan, Petru Bejinariu, Romulus Raicu, Becsek 

Garda Dezideriu Coloman. 

Deputaţii cu numele subliniat sunt raportori la proiectele de lege 

respective. 

Activitatea a continuat în subcomisiile constituite pentru analiza 

textelor de lege, elaborarea prerapoartelor şi avizelor. Termenul de 

depunere a prerapoartelor şi avizelor a fost stabilit pentru şedinţa din 22 

septembrie 1999.  

 

     PREŞEDINTE         SECRETAR 

 Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu    Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu 
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