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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 10 şi 11 decembrie 2002
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările
în zilele de 10 şi 11 decembrie având următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Europene Drăgan din
Lugoj. Raport.
2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Institutului pentru Probleme
Românităţii. Raport.
3. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Raport.
4. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog. Raport.
5. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer. Raport comun
cu Comisia pentru industrie şi servicii.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: dl.Radu Damian, secretar
de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ioan Mihăilescu, preşedintele
C.N.E.A.A. şi Nicu Trandafir, rectorul Universităţii Europene Drăgan din Lugoj,
jud.Timiş.
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Comisia a luat în dezbatere Proiectul de Lege privind înfiinţarea
Universităţii Europene Drăgan din Lugoj. Constatând îndeplinirea standardelor
şi criteriilor, prevăzute de Legea nr.88/1993, republicată, Comisia, cu
unanimitate de voturi, şi-a exprimat acordul de înfiinţare a acestei universităţi,
urmând ca raportul să fie înaintat Plenului Camerei Deputaţilor.
În continuarea lucrărilor a fost luată în dezbatere propunerea legislativă
privind înfiinţarea Institutului pentru Probleme Românităţii. Comisia constată că
propunerea legislativă are unele neajunsuri din punct de vedere al conţinutului şi
al tehnicii de redactare. Ideea unei astfel de legi este benefică şi trebuie
sprijinită. În acest scop va fi consultat Ministerul Afacerilor Externe, precum şi
Academia Română. De asemenea, se va produce o documentaţie privind modul
de organizare şi funcţionare a altor instituţii similare din străinătate. Dezbaterea
acestui proiect de lege va fi reluată după vacanţa parlamentară.
În conformitate cu art.66 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia
a luat în dezbatere, simultan, proiectele de lege înscrise la pct.3 şi 4 din ordinea
de zi. Subcomisia de lucru a prezentat amendamentele aduse proiectului de lege
privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Psihologilor din România. Dezbaterile au scos în evidenţă două
poziţii contrare: necesitatea unei astfel de legi pentru reglementarea statutului
psihologilor implicaţi în actul de sănătate al populaţiei; a doua poziţie, exprimată
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, se referă la faptul că o asemenea lege duce
la îngrădirea practicării profesiei de psiholog şi libera circulaţie a acestora în
spaţiul european. O asemenea reglementare nu este inclusă în aquis-ul comunitar
În concluzie, textele proiectului de lege vor fi reanalizate de subcomisia
desemnată, care va întocmi un preraport ce va fi dezbătut într-o viitoare şedinţă
de comisie.
În privinţa propunerii legislative privind exercitarea profesiei de inginer sa apreciat că aceasta nu este oportună. Urmează ca, împreună cu Comisia pentru
industrie şi servicii şi cu reprezentanţii Asociaţilor Inginerilor din România să se
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stabilească dacă o astfel de lege poate reglementa profesia de inginer, ţinând
seama de diferitele domenii în care aceştia sunt specializaţi şi îşi desfăşoară
activitatea.
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

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu

