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     SINTEZA 
 

lucrărilor Comisiei din zilele de 8 şi 9 octombrie 2002 
 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a defăşurat lucrările 
în zilele de 8 şi 9 octombrie 2002, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de stat.Aviz. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65/2002 
privind Statutul personalului de cercertare-dezvoltare.Raport. 

3. Proiect de Lege privind Statutul personalului de cercetare-
dezvoltare.Raport. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 
privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie. Raport. 
 5. Diverse. 
 

 În ziua de 8 octombrie a.c. membrii Comisiei şi-au desfăşurat activitatea 

în subcomisiile de lucru pentru elaborarea prerapoartelor la proiectele de lege 

înscrise pe ordinea de zi. 

 Comisia şi-a continuat lucrările în Plen, în ziua de miercuri, 9 octombrie 

a.c., în prezenţa d-nei Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei şi Cercetării. 
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Membrii Comisiei au luat în dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse 

lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat. 

Cu unele modificări de nuanţă, Comisia, cu unanimitate de voturi, a acordat aviz 

favorabil. Amendamentele respinse sunt consemnate în avizul înaintat Comisiei 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La cererea raportorilor, dezbaterea asupra proiectelor de lege înscrise la 

pct.2 şi 3 a fost amânată pentru şedinţa următoare. De asemenea, s-a amânat 

dezbaterea asupra proiectului de lege înscris la pct.4, întrucât subcomisia de 

lucru, împreună cu iniţiatorii, trebuie să stabilească noua denumire a instituţiei 

în cauză. 

La invitaţia Ministerului Educaţiei şi Cercetării, membrii Comisiei au 

vizitat Expoziţia Naţională a Creaţiei Ştiinţifice şi Tehnice Româneşti 

,,CONCEPUT ÎN ROMÂNIA - 2002,, organizată sub înaltul patronaj al 

Excelenţei Sale, Domnul Adrian Năstase, Prim Ministru al Guvernului 

României. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (25), au absentat 2 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laureţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD. 
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Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 


