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al şedinţei Comisiei din ziua de 8 mai 2002 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 4 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Stanciu Anghel - Grupul Parlamentar al PRM 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- Asănică Gheorghe, secretar general al deprtamentului cercetării din 

cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

- Stănciulescu Ion, preşedintele Uniunii patronale a unităţilor de cercetare-

dezvoltare-proiectare din România  

- Radu Minea, preşedintele federaţiei sindicatelor lucrătorilor din 

cercetare-proiectare din România. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anton Ionescu, vicepreşedintele 

Comisiei. 
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Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

- Continuarea dezbaterilor la proiectul Legii cercetării ştiinţifice şi 

dezvoltării tehnologice. 

Lucrările au continuat analiza şi dezbaterea pe articole a proiectului Legii 

cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice şi a amendamentelor formulate de 

subcomisia şi grupul de lucru care a întocmit preraportul pus în discuţia 

şedinţelor precedente şi a amendamentelor elaborate de deputaţii Comisiei sau 

din cadrul altor comisii parlamentare. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anton Ionescu, 

Antonescu Napoleon, Janos Karoly Vekov, Mihai Baciu, Ionescu Marian, Petre 

Moldovan, Iulian Mincu. 

S-au analizat şi dezbătut articolele de la poziţia 30 până la poziţia 112 a 

preraportului, fiind aprobate 34 de amendamente şi respinse 17. 

Fiecare articol şi amendament a fost supus aprobării membrilor Comisiei, 

şi au fost votate cu majoritate de voturi. 

Având în vedere discuţiile purtate la art.87 al legii s-a hotărât continuarea 

discuţiilor în prezenţa secretarului de stat Adrian Câmpurean, în proxima 

şedinţă. Drept urmare, votul de ansamblu al legii, a fost amânat după 

definitivarea articolului menţiont. 

Rezultatele dezbaterilor şi formulările textelor amendamentelor se 

regăsesc în raportul care va fi înaintat Plenului Camerei Deputaţilor. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl.vicepreşedinte Anton Ionescu declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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