
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti: 24 februarie 2000 
Nr.94/XVIII/9 
 
 
 
           SINTEZA 
           lucrărilor Comisiei din ziua de 23 februarie 2000 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 23 februarie 2000, între orele 8,30 – 16,00, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind modificarea indicatorului de 
prioritate intersectorială pentru învăţământ. Procedură de 
urgenţă. 

2. Proiectul de Lege privind egalitatea şanselor la accesul în 
învăţământul superior. Raport. 

3. Stabilirea subcomisiilor de lucru pentru elaborarea 
prerapoartelor la următoarelor proiecte de lege: 
- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea 
revenirii în ţară a specialiştilor tineri; 

- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.59/2000 privind managementul calităţii în învăţământul 
superior; 

- propunerea legislativă privind trecerea Institutului de 
Cercetări Biologice Iaşi şi a Institutului de Cercetări 
Biologice Cluj-Napoca din structura Institutului Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, 
subordonat Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi 
Inovare, în structura Academiei Române; 

- propunerea legislativă pentru completarea art.171 din Legea 
nr.84/1995 privind Legea învăţământului; 
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- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de 
dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii. 

4.  Diverse. 
Comisia a examinat propunerea legislativă privind modificarea 

indicatorului de prioritate intersectorială pentru învăţământ, aflată în 
procedură de urgenţă. 

În urma dezbaterilor, care au evidenţiat buna intenţie a iniţiatorilor, 
dar care nu au ales momentul potrivit, întrucât Guvernul, împreună cu 
sindicatele, au ajuns la un acord în această privinţă, Comisia a hotărât să 
elibereze un aviz negativ pentru propunerea legislativă menţionată. 
Avizul negativ se întemeiază pe următoarele argumente: 

- Guvernul a emis o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul 
personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază 
a personalului din învăţământ şi pentru abrogarea unor 
dispoziţii din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire 
a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor 
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate 
publică.Ordonanţa amintită, rezultat al negocierilor cu 
sindicatele din învăţământ, urmează să fie publicată în 
Monitorul Oficial; 

- Art.110 din Constituţie prevede că …”În cazul în care o 
iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor 
bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale, 
solicitarea informării este obligatorie”. 

Avizul Comisiei a fost transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială, avizată în fond. 

Comisia a stabilit raportori la următoarele proiecte de lege: 
- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea 
revenirii în ţară a specialiştilor tineri. Raportori: Gheorghe 
Andrei, Ecaterina Andronescu, Sorin Stănescu. 

- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.59/2000 privind managementul calităţii în învăţământul 
superior. Raportori: Napoleon Antonescu, Virgil 
Petrescu, Ioan Vida-Simiti, Ecaterina Andronescu, 
Constantin Cotrutz. 

- propunerea legislativă privind trecerea Institutului de 
Cercetări Biologice Iaşi şi a Institutului de Cercetări 
Biologice Cluj-Napoca din structura Institutului Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, 
subordonat Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi 
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Inovare, în structura Academiei Române. Raportori: Petru 
Bejinariu, Alexandru Ionescu, Becsek Garda Dezideriu 
Coloman. 

- propunerea legislativă pentru completarea art.171 din Legea 
nr.84/1995 privind Legea învăţământului. Raportori: 
Ecaterina Andronescu, Gheorghe Tarna, Ioan Igna, 
Napoleon Antonescu. 

- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de 
dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii. 
Raportori: Vichentie Nicolaiciuc, Ferenc Asztalos, Nusfet 
Şaganai. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei (29) a absentat motivat 

dl. deputatl Alexandru Brezniceanu – Grupul Parlamentar PD. 
 
 
 
 
   PREŞEDINTE 
  Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


