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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din ziua de 25 septembrie 2001 

 
 
 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările 
în ziua de 25 septembrie 2001, între orele  15,00 - 18,00, având următoarea 
ordine de zi: 
1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2000 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.117/1999 privind adoptarea 
termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele 
Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi 
demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire. 
Raport. Raportori: Andea Petru, Vekov Carol Ioan, Baltă Mihai, 
Ionescu Costel Marian. 

2. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi 
ştiinţifice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la 
Bucureşti, la 26 octombrie 2000. Raport. Raportori: Antonescu 
Napoleon Niculae, Ionescu Anton. 

3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2001 
privind aprobarea şi implementarea programului special de dezvoltare 
turistică a zonei Sighişoara. Aviz. Raportori: Moisoiu Adrian, Asztalos 
Ferenc. 

4. Proiectul de lege pentru modificarea alin.(2) al art.49 din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Raport. Raportori: 
Marineci Ionel, Rus Emil, Lepădat Ştefan. 
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5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import şi a 
comisionului vamal a unor bunuri din import necesare modernizării 
Complexului Sportiv Dinamo Bucureşti. Aviz. Raportori: Nicolae 
Vasilescu. 

 
Comisia a hotărât, ca în lipsa iniţiatorului, respectiv a Ministrului delegat 

pentru activitatea de cercetare, dl. Şerban Constantin Valeca, să amâne 
dezbaterea proiectului de lege înscris la punctul 1 din ordinea de zi. 

În continuare, Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale 
Americii privind schimburile educaţionale şi ştiinţifice administrate de Comisia 
Fulbright româno-americană, semnat la Bucureşti, la 26 octombrie 2000. În 
urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărât ca proiectul de 
lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare în forma prezentată. 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2001 
privind aprobarea şi implementarea programului special de dezvoltare turistică a 
zonei Sighişoara, a fost dezbătut în Plenul Camerei Deputaţilor fără avizul 
Comisiei. Comisia a fost de acord că eliberarea avizului este tardiv. 

La proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.49 din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, Comisia solicită punctul de 
vedere al Guvernului, întrucât potrivit art.110 (1) din Constituţia României în 
cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor Bugetului 
de stat, solicitarea informării este obligatorie. 

Dezbaterea asupra proiectului de lege, înscris la punctul 5 din ordinea de 
zi, a fost amânată din lipsa reprezentantului Ministerului Tineretului şi 
Sportului. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat (4), după cum 
urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 
- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 
- Antonescu Napoleon Niculae - Grupul Parlamentar al PSD 
- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 
 
 
 
          PREŞEDINTE 
 
        Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

  
 
  


