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SINTEZA

lucrărilor Comisiei din zilele de 20 şi 21 martie 2001

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

lucrările în zilele de marţi şi miercuri, 20 – 21 martie 2001, având

următoarea ordine de zi:

Marţi, 20 martie 2001

- Dezbaterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2001,

privind reglementarea unor probleme financiare.

Miercuri, 21 martie 2001

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea şi completarea
Legii învăţământului nr.84/1995 (procedură de urgenţă).Raport

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.127/2000 privind organizarea doctoratului şi a
studiilor avansate academice în cadrul Academiei
Române.(Procedură de urgenţă) Raport

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.281/2000 pentru prelungirea termenului prevăzut
la art.25 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind
reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-
dezvoltare (procedură de urgenţă).Raport

4. Propunere legislativă privind asigurarea învăţământului primar
din mediul rural cu personal calificat.Raport
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Comisia a luat în dezbatere Ordonanţa de urgenţă a guvernului

nr.32/2001, privind reglementarea unor probleme financiare. Prezentă la

şedinţă d-na prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei şi

Cercetării a asigurat Comisia că în Legea Bugetului de Stat va fi cuprins

cel puţin 4 % din PIB pentru învăţământ. Din lipsă de cvorum Comisia nu

a finalizat prin vot un ,,Punct de vedere,,.

Comisia a luat în dezbatere proiectele de legi înscrise la punctele 2

şi 3 din ordinea de zi, pe care, cu unele modificări, a hotărât să le

înainteze Plenului pentru dezbatere şi adoptare.

Proiectul de lege înscris la punctul 1 din ordinea de zi a fost amânat

întrucât M.E.C. nu a înaintat un punct de vedere, solicitat de Comisie,

urmând să fie înscris pe ordinea de zi din şedinţa viitoare.

Propunerea legislativă menţionată la punctul 4 nu a fost dezbătută,

întrucât iniţiatorul nu a fost prezent la lucrările Comisiei.

În finalul şedinţei Comisia a constituit subcomisia de lucru care să

actualizeze datele privind cele 20 de universităţi particulare a căror

proiecte de lege de înfiinţare urmează a fi dezbătute în cadrul Comisiei

noastre, respectiv să stabilească criteriile de eşalonare a dezbaterii

proiectelor de lege în Comisie.  La această şedinţă a participat şi d-na

Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării.

Subcomisia de lucru este formată din 11 membri, cu următoarea

componenţă: P.D.S.R. – Prof.univ.dr.ing.Andronescu Ecaterina-Ministrul

Educaţiei şi Cercetării, Prof.univ.dr.ing.Antonescu Napoleon,

Prof.univ.dr.Petruş Octavian Constantin, Prof.univ.dr.ing.Andea Petru,

P.R.M. – Prof.univ.dr.ing.Stanciu Anghel, Prof.univ.dr.Mincu Iulian,

Prof.univ.dr.Magheru Paul, P.D. – Prof.univ.dr.Baciu Mihai, P.N.L. –

Prof.univ.dr.ing.Ionescu Anton, U.D.M.R. – Prof.univ.dr.Vekov Karoly

Janos, Minorităţi – Prof.dr.Fotopolos Sotiris.
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În prima şedinţă a acestei subcomisii de lucru s-a hotărât ca

experţii din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, a

Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi respectiv a C.N.E.A.A. să

pregătească reactualizarea datelor pe care să le pună la dispoziţia

membrilor subcomisiei. De asemenea s-a propus să se acorde o atenţie

deosebită evaluării celor 20 de universităţi pe baza următoarelor criterii:

1) gradul de acoperire cu cadre didactice proprii, respectiv cu cadre

didactice cu norma de bază şi cartea de muncă la instituţia respectivă; 2)

gradul de acoperire cu spaţii de învăţământ proprii, respectiv cu săli de

cursuri, săli de seminarii şi laboratoare dotate cu echipamentele necesare;

3) bugetul pentru cercetare; 4) cheltuieli pe cap de student şi 5) gradul de

complexitate al spectrului de specializări.

În baza acestor evaluări, subcomisia de lucru va propune Comisiei

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport eşalonarea proiectelor de lege

de înfiinţare a universităţilor particulare pentru dezbaterea lor în

următoarele şedinţe ale Comisiei.

Din numărul total al membrilor Comisiei 26, au absentat, după cum

urmează:

Marţi, 20 martie 2001
- Antonescu George Crin Laurenţiu – Grupul Parlamentar al PNL
- Fotopolos Sotiris – Grupul Parlamentar al Minorităţilor

Naţionale
- Gingăraş Georgiu – Grupul Parlamentar al PDSR
- Miron Vasile - Grupul Parlamentar al PDSR
Miercuri, 21 martie 2001
- Antonescru George Crin Laurenţiu – Grupul Parlamentar al

PNL
- Gingăraş Georgiu – Grupul Parlamentar al PDSR.

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu
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