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         SINTEZA 

           lucrărilor Comisiei din ziua de 20 iunie 2001 

 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările 

în ziua de 20 iunie 2001, între orele 9,00 - 16,00, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.60/1998 
privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate. 
Raport. Raportori: Petru Andea, Mihai Baciu. 

2. Propunerea legislativă privind asigurarea învăţământului primar din 
mediul rural cu personal calificat.Raport. 

3. Propunere legislativă privind reorganizarea grupurilor şcolare (procedură 
de urgenţă).Raport. 

4. Proiectul de Lege pentru acordarea drepturilor Editurii Academiei 
Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de 
a obţine şi folosi mijloace extrabugetare.Raport. 

5. Propunerea legislativă privind instituirea stagiului de practică pentru 
studenţi.Raport. 

6. Diverse. 
 

La punctul 1 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.60/1998 privind înfiinţarea de extensiuni universitare 

ale României în străinătate, domnii deputaţi Petru Andea şi Mihai Baciu în 

calitate de raportori au propus unele amendamente care au fost aprobate, în urma 
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dezbaterilor cu majoritate de voturi. Aceste amendamente se regăsesc în raportul 

suplimentar înaintat Plenului Camerei Deputaţilor. 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost supusă dezbaterii propunerea 

legislativă privind asigurarea învăţământului primar din mediul rural cu personal 

calificat. Având în vedere importanţa ideilor propuse prin această iniţiativă 

legislativă precum şi nevoia găsirii unor formulări mai adecvate s-a propus 

formarea unei subcomisii de lucru care împreună cu iniţiatorul şi cu 

reprezentanţi din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării să îmbunătăţească 

forma iniţială. 

La punctul 3 din ordinea de zi, s-a supus dezbaterii Comisiei propunerea 

legislativă privind reorganizarea grupurilor şcolare. La dezbaterea anterioară a 

acestei propuneri legislative s-a hotărât să se solicite puncte de vedere pentru 

îmbunătăţirea ei, din partea inspectoratelor şcolare judeţene. Întrucât nu s-au 

primit încă aceste puncte de vedere s-a hotărât amânarea dezbaterii propunerii 

legislative pentru o şedinţă ulterioară.  

La punctul 4 din ordinea de zi a fost supus dezbaterii Comisiei Proiectul 

de Lege pentru acordarea drepturilor Editurii Academiei Române, Bibliotecii 

Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi folosi mijloace 

extrabugetare. La dezbateri au participat preşedintele Academiei Române 

împreună cu unul dintre vicepreşedinţi şi secretarul general. În urma dezbaterilor 

Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi, aprobarea acestui proiect de lege şi 

trimiterea lui Plenului Camerei Deputaţilor,  în forma prezentată. 

La punctul 5 din ordinea de zi, a fost supusă spre dezbatere în Comisie 

propunerea legislativă privind instituirea stagiului de practică pentru studenţi. În 

urma dezbaterilor s-a constituit o subcomisie de lucru, care împreună cu 

iniţiatorul şi reprezentanţi din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării să 

analizeze părţile care se regăsesc deja în Legea învăţământului şi respectiv cele 

care trebuiesc dezvoltate pentru a reglementa accesul studenţilor la locurile de 

practică. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei (26) au absentat 2 deputaţi, după 

cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Petruş Octavian Constantin - Grupul Parlamentar al PDSR. 

 

 

 

   PREŞEDINTE 

  Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


