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   PROCES - VERBAL 
 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 septembrie 2002  
 
Marţi, 24 septembrie 2002 
 
La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 4 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Asztalos Ferenc - Grupul Parlamentar al UDMR 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Sănătăţii şi Familiei 

- d-na Daniela Bartoş - ministru 

- d-na Badea               - director general Buget 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

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

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 
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activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. Procedură de urgenţă 
Raport. 

2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.74/1995, republicată, 
privind exercitarea profesiunii de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Medicilor din România.Aviz. 

3. Propunere legislativă privind înfiinţarea unor burse de consiliu local 
pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul rural cu 
personal calificat.Raport. 

 
În deschiderea şedinţei dl.preşedinte Anghel Stanciu informează membrii 

Comisiei despre şedinţa Biroului Permanent la care au participat preşedinţii de 

Comisii la care s-a analizat stadiul proiectelor de lege care au termenul de 

depunere depăşit. De aceea, se vor constitui subcomisii de lucru pentru 

următoarele proiecte de lege: 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 

privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie - Raportor: dl.vicepreşedinte  

Anton Ionescu. 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2002 

privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale 

Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a 

stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific 

funcţiilor civile - Se aşteaptă răspuns de la Ministerul de Interne. 

- Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

psiholog;  

-  Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea, 

.organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;  

     Subcomisie comună pentru cele două proiecte de lege:  Iulian Mincu, 

Mihai Baciu, Paul Magheru, Gheorghe Roşculeţ. 

- Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer - 

Subcomisia: Antonescu Napoleon, Ionescu Marian, Mihai Baltă, Anton Ionescu. 
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- Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului pentru Problemele 

Românităţii - Se aşteaptă Punctul de vedere al Guvernului întrucît propunerea 

legislativă are prevederi financiare.  

Urmează punctul 1 din ordinea de zi, Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2002 pentru completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. 

Este invitată d-na ministru Daniela Bartoş să prezinte argumentele care au dus la 

apariţia acestei ordonanţe de urgenţă. 

D-na ministru Daniela Bartoş subliniază că a fost necesar completarea 

Legii nr.41, deoarece s-a pierdut din vedere unele aspecte financiare aferente 

organizării concursului de rezidenţiat, fiind necesare unele reglementări legale 

privind finanţarea. Este de acord cu amendamentul Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării, cu menţiunea să fie păstrat în text şi sintagma ,,unităţile 

subordonate,,. Taxa care este prevăzută se referă la taxa de înscriere la concurs. 

Dl.deputat Iulian Mincu consideră că trebuie fixat clar ce reprezintă 

această taxă şi cui aparţine. 

D-na ministru Daniela Bartoş răspunde că ordonanţa se referă numai la 

modificarea unui singur articol şi se referă numai la taxe de înscriere la 

rezidenţiat. Se face un calcul general asupra costurilor estimate pentru concurs şi 

se împarte la numărul de concurenţi înscrişi şi aşa se stabileşte taxa. 

Dl.deputat Octavian Petruş întreabă cât de mare a fost anul trecut această 

taxă şi consideră că trebuie precizat în ordonanţă destinaţia banilor şi să se 

introducă şi o limitare a sumelor. Ar fi curios să vadă un deviz de anul trecut să 

se poată aprecia dacă taxa este rezonabilă. 

D-na ministru Daniela Bartoş răspunde că anul trecut taxa a fost de 

800.000 lei şi 2.000.000 lei/zi pentru profesori şi poate prezenta toate devizele. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu întreabă ce reprezintă sintagma ,,unităţi 

subordonate,, ? 
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D-na ministru Daniela Bartoş răspunde că sintagma ,,unităţile 

subordonate,, se referă la Centrul de perfecţionare a medicilor şi farmaciştilor 

care organizează concursul, primeşte şi împarte banii. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că în aceste condiţii să se prevadă ca 

sumele încasate să se facă venit la Centrul de perfecţionare cu destinaţie pentru 

cheltuieli de personal şi materiale. Acest lucru este necesar deoarece Centrul de 

perfecţionare este înfiinţat nu numai pentru rezidenţiat, mai are şi alte atribuţii şi 

mai are şi alte finanţări. Dl.preşedinte supune votului amendamentele care au 

rezultat în urma dezbaterilor la art.6 (1), (2) şi (3) şi se aprobă cu unanimitate de 

voturi (17 voturi pentru). 

Se continuă cu pct.2 din ordinea de zi, Propunere legislativă privind 

modificarea Legii nr.74/1995, republicată, privind exercitarea profesiunii de 

medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, pentru 

care trebuie eliberat aviz. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu prezintă propunerea legislativă şi arată că 

iniţiatorii au propus ca exercitarea profesiunii de medic pentru persoanele care 

au fost în închisori din motive politice, să fie ,,fără limită de vârstă,,. 

Dl.deputat Iulian Mincu arată că prevederea este superfluă întrucât legea 

prevede că după 70 de ani se poate lucra în particular cât se doreşte, mai ales că 

în această prevedere se încadrează cca.10-15 persoane. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu, în urma dezbaterilor propune eliberarea 

avizului negativ şi supune votului această propunere. Se aprobă eliberarea 

avizului negativ cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri. 

Urmează pct.3 din ordinea de zi, Propunere legislativă privind înfiinţarea 

unor burse de consiliu local pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar 

din mediul rural cu personal calificat. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu precizează că la această propunere 

legislativă dezbaterile generale au avut loc în şedinţa precedentă şi se continuă 

cu dezbaterea pe articole. 
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În urma dezbaterilor, toate articolele au fost aprobate cu unanimite de 

voturi şi cu amendamentele făcute de dl.preşedinte Anghel Stanciu, dl.Petru 

Andea, dl.Vekov Karoly, dl.Rus Emil. Aceste amendamente se regăsesc în 

raportul înaintat Biroului Permanent. Supusă votului de ansamblu, propunerea 

legislativă este aprobată cu 13 voturi pentru şi o abţinere.  

Ordinea de zi fiind epuizată, dl.preşedinte Anghel Stanciu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

Miercuri, 25 septembrie 2002 

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

după cum urmează: 

- Asztalos Ferenc - Grupul Parlamentar al UDMR 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

ASAS 

- acad. Cristian Hera - preşedinte 

- Gherghe Sin - secretar general 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

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

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 

privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 

domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti. Procedură de 

urgenţă.Raport. 
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2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65/2002 

privind Statutul personalului de cercertare-dezvoltare.Raport. 

3. Proiect de Lege privind Statutul personalului de cercetare-

dezvoltare.Raport. 

Dezbaterile încep cu punctul 1 din ordinea de zi, Proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2002 pentru 

modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, 

silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

Gheorghe Ionescu Şişeşti. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu informează Comisia că de la dezbaterea 

anterioară când s-a aprobat trecerea ICAS în subordinea Regiei Naţionale a 

Pădurilor a mai fost o solicitatare înaintată la ASAS de către Universitatea 

,,Al.I.Cuza,, din Iaşi care doreşte să preia Staţiunea ,,Acvares,, şi se obligă să 

preia toate datoriile. Se dă cuvântul reprezentanţilor ASAS să prezinte 

concluziile rezultate în urma dezbaterilor. 

Dl.preşedinte Cristian Hera menţionează că s-a dezbătut şi aprobat această 

solicitare, întrucât nu perturbă activitatea ASAS, iar universitatea poate să 

redreseze activitatea staţiunii. În acest context subliniază că prin această preluare 

activitatea de cercetare în domeniul pisciculturii va rămâne în coordonarea 

ASAS. 

Dl.deputat Mihai Baciu este de acord cu această propunere. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu, după ce constată că nu mai sunt intervenţii 

din partea membrilor Comisiei, supune votului propunerea de de modificare a 

ordonanţei. Cu unanimitate de voturi se aprobă această propunere. În continuare 

se supune votului legea în ansamblu şi cu unanimitate de voturi se aprobă. 

În continuare, dl.preşedinte Anghel Stanciu informează Comisia că va 

contacta Comisa pentru învăţământ de la Senat în vederea stabilirii unei şedinţe 

comune referitor la activitatea de cercetare-dezvoltare şi vor fi invitaţi 
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dl.ministru Şerban Constantin Valeca şi dl.ministru Ilie Sârbu. ASAS va 

prezenta situaţia staţiunilor cu probleme şi cele două comisii să găsească o 

soluţie. Problemele care vor fi luate în discuţie sunt stoparea abuzurilor privind 

trecerea ilegală a suprafeţelor din domeniul public ale unităţilor de cercetare, în 

domeniul privat şi  găsirea căilor de anulare a datoriilor unităţilor de cercetare-

dezvoltare şi în principal a penalităţilor. Cu unanimitate de voturi se aprobă 

iniţierea demersurilor pentru şedinţa comună în prezenţa reprezentanţilor 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi 

Pădurilor şi Ministerului Finanţelor Publice. 

Urmează punctele 2 şi 3 din ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65/2002 privind Statutul personalului de 

cercertare-dezvoltare şi Proiectul de Lege privind Statutul personalului de 

cercetare-dezvoltare, care vor fi dezbătute împreună.  S-a întocmit un preraport 

care a fost distribuit membrilor Comisiei. Reprezentanţii executivului deşi au 

fost invitaţi nu s-au prezentat la lucrările Comisiei şi în aceste condiţii 

dezbaterea nu va putea avea loc. În consecinţă, se va adresa o scrisoare către 

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor prin care se va arătat că nu s-au putut 

finaliza dezbaterile la proiectele de lege menţionate, deoarece reprezentanţii 

executivului nu au răspuns invitaţiei. Membrii Comisiei sunt invitaţi să studieze 

preraportul în ziua de joi, 26 septembrie 2002, observaţiile şi amendamentele să 

se depună pentru şedinţa viitoare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 


