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                PROCES – VERBAL 
 
         al şedinţei Comisiei din ziua de 29 septembrie 1999 
 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 26 deputaţi, fiind absenţi 

motivat 3 deputaţi. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei.  

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe 
anul 1999. Aviz. 

 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

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

 
Stabilirea şi aprobarea subcomisiilor de lucru pentru noile 
proiecte de legi intrate la Comisie 
Studiu şi documentare 

 
3. Proiectul de Lege privind regimul general al cultelor 

religioase.Aviz. 
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4. 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. 

 
5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat.Raport. 

 
6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut 
la art.25 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind 
reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-
dezvoltare.Raport. 

 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare 
ale universităţilor prin bănci comerciale.Raport. 

 
Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/1999 pentru rectificarea 

bugetului de stat pe anul 1999 – secţiunea învăţământ.  

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că Ordonanţa are ca 

obiect numai luna septembrie şi a fost necesară pentru a se asigura fondul 

de salarii, ea fiind cuprinsă în Ordonanţa nr.140 privind rectificarea 

bugetului. 

Cu 13 voturi pentru, 5 împotrivă şi 2 abţineri, Comisia a elaborat 

aviz favorabil la proiectul de lege menţionat. 

În continuarea lucrărilor Comisia a luat în dezbatere proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.83/1999 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1992 privind 

organizarea statisticii publice. 

Membrii Comisiei au ridicat obiecţii asupra art.2 alin.(4), (5), (6), 

(7) şi (8), care se referă la înfiinţarea în subordinea Comisiei Naţionale 

pentru Statistică a Centrului Naţional de Pregătire în Statistică. Comisia a 

stabilit ca raportorii din subcomisia de avizare să consulte iniţiatorul 
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pentru punerea în acord a unor prevederi din alineatele menţionate 

cu Legea învăţământului, Statutul personalului didactic şi legile privind 

evaluarea şi acreditarea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ. S-a hotărât 

cu unanimitate de voturi să se refacă preraportul şi să fie distribuit 

membrilor Comisiei. 

În continuare Comisia a stabilit subcomisiile de lucru la noile 

proiecte de legi: 

1. Proiectul de Lege privind regimul general al cultelor religioase: 

Vasile Berci, Petru Bejinaru, Alexandru Brezniceanu, Sorin Stănescu, 

Ferenc Asztalos, Anghel Stanciu, Romulus Raicu. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat: Virgil Petrescu, Ioan Igna, Petre Moldovan, Anton Ionescu, Becsek 

Garda, Anghel Stanciu, Nusfet Şaganai, Romulus Raicu. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 

alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea 

organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare: Anton Ionescu. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale 

universităţilor prin bănci comerciale: Ecaterina Andronescu, Napoleon 

Antonescu, Virgil Petrescu, Anton Ionescu, Nicolae Vasilescu. 

Fiecare subcomisie îşi va alege un raportor. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că s-au primit semnale de la 

profesorii de istorie că manualul de istorie avizat de Ministerul Educaţiei 

Naţionale este necorespunzător; propune să se solicite reprezentanţilor 

Ministerului Educaţiei Naţionale un set de manuale care să fie consultate 

de membrii Comisiei; cu unanimitate de voturi se aprobă această 

propunere. 
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Dl. deputat Sorin Stănescu propune  Comisiei să fie invitaţi 

miniştri sau reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, 

Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului de Interne, pentru a se 

face o analiză a delicvenţei din şcoli şi din jurul şcolilor, precum şi 

consumul de droguri. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea d-lui 

deputat Stănescu, care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Ordinea de zi fiind epuizată dl. preşedinte Anghel Stanciu declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

   PREŞEDINTE    SECRETAR 

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