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Potrivit programului aprobat, Comisia a luat în dezbatere 
“Proiectul de Lege privind egalitatea şanselor la accesul în învăţământul 
superior”. Subcomisia de lucru a prezentat un preraport, prin care se 
propun modificări de substanţă faţă de textul adoptat de Senat. Din textul 
proiectului de lege adoptat de Comisie rezultă că instituţia de învăţământ 
superior de stat poate constitui un fond, din resurse financiare 
extrabugetare, destinat acordării burselor sociale de studiu pentru întreaga 
durată de şcolarizare. Resursele financiare din care se constituie fondul se 
referă la sponsorizări de la persoane juridice şi fizice, venituri proprii ale 
instituţiei, donaţii, alte surse extrabugetare legale. Pot beneficia de bursă 
socială de studiu, pentru întreaga durată de şcolarizare, studenţii înscrişi 
în anul I care provin din familii cu un venit lunar pe membru de familie 
sub salariul minim brut pe economie. 

La stabilirea veniturilor pe membru de familie se iau în considerare 
şi veniturile studentului. Se  exceptează veniturile provenite din alte burse 
acordate membrilor de familie. 

Menţinerea bursei sociale de studiu este condiţionată de 
îndeplinirea standardului impus de senatul universitar, pentru întreaga 
durată de şcolarizare şi de menţinerea condiţiei sociale amintite. 

În continuare, Comisia a elaborat aviz favorabil proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2000 privind 
îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate de 
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Ministerul Culturii. Avizul a fost înaintat Comisiei pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă. 

Argumente contradictorii, s-au înregistrat la dezbaterea propunerii 
legislative pentru completarea art.171 din Legea învăţământului 
nr.84/1995. Iniţiatorii au solicitat scutirea de TVA şi de taxe vamale la 
achiziţionarea de aparatură medicală din fondurile alocate spitalelor, 
necesară procesului de învăţământ, instruire practică şi perfecţionare 
pentru elevii şcolilor sanitare, pentru studenţii de la medicină şi medicii 
rezidenţi. 

În final, votul membrilor Comisiei a fost de 9 pentru, 4 împotrivă şi 
5 abţineri, urmând ca dezbaterea să fie reluată într-o şedinţă viitoare. 

La cererea iniţiatorilor, dezbaterea propunerii legislative privind 
trecerea Institutului de Cercetări Biologice Iaşi şi a Institutului Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, subordonat 
Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, în structura 
Academiei Române, a fost amânată pentru o şedinţă viitoare, întrucât este 
necesară o documentare suplimentară. 

De asemenea, Comisia a amânat dezbaterea proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2000 privind stabilirea 
unor măsuri pentru stimularea revenirii în ţară a specialiştilor tineri, 
urmând ca subcomisia de lucru să-şi încheie raportul pe baza unei 
documentări temeinice. 
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