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          SINTEZA 
 
  lucrărilor Comisiei din ziua de 16 februarie 2000 
 
 

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

lucrările în ziua de 16 februarie 2000, între orele 8,30 – 16,00, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă privind suplimentarea bugetului de stat 

pe  anul 1999 pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică 

universitară. 

2. Propunerea legislativă privind acordarea titlului de “Ambasador 

onorific al României”. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din Legea 

84/1995 aşa cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.36/1997. 

4. Diverse. 
 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a luat în 

dezbatere propunerea legislativă privind suplimentarea bugetului de stat 
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pe anul 1999 pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică universitară. Cu 

toate că această propunere este caducă, Comisia a hotărât s-o înainteze cu 

aviz favorabil Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

În continuare Comisia a dezbătut propunerea legislativă privind 

acordarea titlului de “Ambasador onorific al României”. Comisia constată 

că prin Legea nr.37/1991 şi prin H.G. nr.760/1999 există titlul de “Consul 

onorific al României”. Drept urmare, Comisia a hotărât să nu acorde aviz 

favorabil acestei propuneri legislative pentru a nu se ajunge la o “inflaţie” 

de propuneri şi titluri onorifice. 

Comisia a luat în dezbatere propunerea legislativă pentru 

modificarea art.26 din Legea nr.84/1995 aşa cum a fost modificat prin 

Ordonanţa nr.36/1997. Cu majoritate de voturi, Comisia a respins această 

propunere legislativă din următoarele motive: Legea învăţământului, 

modificată şi completată a intrat în vigoare la data de 1 septembrie 1999; 

este necesară o stabilitate legislativă în domeniu; modificarea structurii 

bacalaureatului în timpul anului şcolar, ar crea o stare de nelinişte 

candidaţilor, perturbând buna desfăşurare a procesului de învăţământ. 

Comisia a avizat favorabil propunerea domnilor deputaţi Petru 

Bejinariu şi Mihai Vitcu ca o delegaţie parlamentară română să se 

deplaseze în Republica Moldova. Problemele învăţământului din 

Republica Moldova în plină tranziţie sunt complexe, cu greutăţi în 

restructurarea conţinuturilor programelor şcolare, ale managementului 

şcolar şi care au neapărată nevoie de consultări, puneri de acord, 

cunoaşterea tradiţiilor haretiene, dar mai ales de compatibilitate cu şcoala 

din România. Deosebite probleme ridică elevii şi studenţii din Basarabia, 

bursieri în România, privind profilurile de pregătire şi integrarea după 

absolvire. 
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Comisia a stabilit ca delegaţia să fie formată din 7 deputaţi din 

grupuri parlamentare diferite. De asemenea a apreciat că acest demers ar 

fi extrem de necesar, practic şi oportun pentru învăţământul din Republica 

Moldova. 

În cadrul şedinţei Comisiei a fost lansată propunerea legislativă 

privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetări Antarctice “România”. Comisia a 

apreciat că este timpul să avem o staţiune de cercetare permanentă în 

Antarctica, pentru ca în viitor România să capete statut consultativ în 

cadrul Tratatului Antarctic, să devină coparticipant activ la cercetările 

acestui continent şi să poată beneficia ulterior de toate oportunităţile  ce 

vor decurge din administrarea Antarcticii, inclusiv teritorii. 

Propunerea legislativă a fost semnată de 17 deputaţi din Comisie. 

Toţi membrii Comisiei (29 deputaţi) au fost prezenţi la şedinţă. 
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