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La lucrările şedinţei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi,
după cum urmează:
- Andronescu Ecaterina - Grupul parlamentar al PSD
- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul parlamentar al PSD
- Georgiu Gingăraş - Grupul parlamentar al PSD
Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele
Comisiei.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65/2002
privind

Statutul

personalului

de

cercertare-dezvoltare.Continuarea

dezbaterilor.Raport.
2. Proiect de Lege privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Continuarea dezbaterilor. Raport.
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999
privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie. Raport.
4. Diverse.

2

La lucrările Comnisiei participă ca invitaţi:
- Asanică Gheorghe - secretar general al Ministerului Educaţiei şi
Cercetării
- Stănciulescu Ion - preşedinte al Colegiului consultativ pentru cercetaredezvoltare al M.E.C.
- Radu Minea - preşedinte al sindicatelor din cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică.
Lucrările şedinţei încep cu continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, a formulării, susţinerii
amendamentelor şi a comentariilor, aprobării sau respingerii acestora.
Au fost luate în discuţie un număr de 39 de amendamente referitoare la 19
articole şi 30 de alineate şi litere din cuprinsul legii iniţiale, alături de cele 18
articole şi 24 de alineate şi litere dezbătute în şedinţele anterioare. Cu
unanimitate de voturi au fost aprobate 32 de amendamente şi au fost respinse 7
amendamente.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, Petru
Andea, Iulian Mincu, Napoleon Antonescu, Karoly Vekov, Anton Ionescu,
Marian Ionescu, Gheorghe Roşculeţ, Adrian Moisoiu, Paul Magheru, Emil Rus,
Octavian Petruş, Mihai Baltă.
În finalul dezbaterilor, s-a trecut la votul de ansamblu al proiectului de
lege. Cu unanimitate de voturi Comisia a aprobat proiectul de lege cu
amendamentele şi completările la acestea, înscrise în raport.
În conformitate cu hotărîrea Comisiei luată în şedinţa din 2 octombrie
2002, proiectul de Lege fiind aprobat, Ordonanţa nr.65/2002 urmează să fie
respinsă.
Celelalte puncte înscrise pe ordinea de zi se vor dezbate într-o şedinţă
ulterioară.
PREŞEDINTE
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu

