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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 1 şi 2 octombrie 2002
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările
în zilele de 1 şi 2 octombrie 2002, având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65/2002
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.Raport.
2. Proiect de Lege privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare.Raport.
3. Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/1995
privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetaredezvoltare.Raport.
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999
privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie. Raport.
Comisia, în conformitate cu prevederile art.66 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, a luat în dezbatere, într-o primă lectură, cele două proiecte de lege
menţionate la punctele 1 şi 2 din ordinea de zi.
Preşedintele Comisiei, dl.Anghel Stanciu, supune atenţiei problemele în
divergenţă dintre subcomisia de lucru şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Departamentul de cercetare ştiinţifică. Dezbaterile din Comisie s-au axat, în
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special, asupra echivalării funcţiei de cercetător ştiinţific gr.I, cu funcţia de
profesor universitar precum şi asupra unor capitole necesare a fi introduse în
lege, cum ar fi salarizarea cercetătorilor ştiinţifici şi sporurile cuvenite acestora,
în funcţie de realizarea planului de cercetare. De asemenea s-a apreciat că
proiectul de lege aflat în dezbatere este centralist, autonomia institutelor de
cercetare fiind astfel afectată.
În continuarea lucrărilor Comisia a luat în dezbatere proiectul de lege
înscris la punctul 3 din ordinea de zi. Dl.preşedinte Anghel Stanciu prezintă
evoluţia acestui proiect de lege. Astfel, arată că proiectul de Lege a fost
examinat de Comisie la data de 6 februarie 2002 şi pe baza raportului întocmit, a
fost adoptat de Plenul Camerei Deputaţilor. Trimis Senatului, acesta l-a respins
şi a fost trimis Camerei Deputaţilor pentru reexaminare. Se constată că prin
Ordonanţa Guvernului nr.57/16 august 2002 publicată în Monitorul Oficial al
României nr.643/2002, Ordonanţa nr.25/1995, la care face referire proiectul de
lege trimis spre reexaminare, a fost abrogată. În consecinţă, propune respingerea
proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi se respinge proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/1995.
Proiectul de lege înscris la punctul 4 a fost amânat pentru şedinţa
următoare, la cererea raportorilor, care au solicitat o nouă consultare a
Ministerului Transporturilor.
Comisia a luat în dezbatere textul Apelului adresat domnului Ion Iliescu,
Preşedintele României prin care se arată că Guvernul emite hotărâri care încalcă
legile fondului funciar. Astfel deşi Legea nr.290/2002 precizează patrimoniul
funciar din domeniul public, deţinut şi administrat de unităţile de cercetare
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din domeniile agriculturii, silviculturii şi
industriei alimentare, patrimoniul acestora se diminuează constant, urmare a
trecerii abuzive a terenurilor din domeniul public în domeniul privat a
suprafeţelor unităţilor de cercetare. Consecinţele acestor acţiuni sunt grave,
mergând de la dezorganizarea structurii funcţionale şi a bazei materiale de
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creaţie a soiurilor şi raselor de animale din categorii biologice superioare,
adaptate diverselor condiţii ecologice ale ţării, până la anularea funcţiilor şi
lichidarea unor unităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. În
consecinţă se cere stoparea procesului de diminuare a suprafeţelor de teren din
domeniul public deţinut de unităţile de cercetare-dezvoltare, prin:
a) Abrogarea de urgenţă a hotărârilor de Guvern care contravin legilor în
vigoare (Legea nr.18/1991, Legea nr.169/1997, Legea nr.1/2000 şi Legea
nr.290/2002) privind trecerea terenurilor din domeniul public cu destinaţie
legiferată pentru cercetare ştiinţifică, producerea de seminţe şi material săditor
din categorii biologice superioare şi de animale de rasă, în domeniul privat.
b) Respectarea prevederilor Legii nr.290/2002 privind organizarea şi
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii,
silviculturii şi industriei alimentare şi Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti,,.
Cu majoritate de voturi, textul Apelului a fost adoptat de Comisie.
Din numărul total al membrilor Comisiei (25), au absentat 3 deputaţi,
după cum urmează:
- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD
- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL
- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD
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