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SINTEZA 
 

lucrărilor Comisiei din ziua de 26 octombrie 2004 
 

 
 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, întrunită în 

şedinţă de lucru în ziua de 26 octombrie a.c., a adoptat următoarea ordine 

de zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru 
tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret. Aviz. Procedură de urgenţă. (P.L.X.618). 

 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. Aviz. 
Procedură de urgenţă. (P.L.X.626). 

 
În urma examinării proiectului de lege înscris la punctul 1 din 

ordinea de zi, Comisia, cu 16 voturi pentru şi patru abţineri, a hotărât 

respingerea, din următoarele motive: 

 patrimoniul fostului U.T.C., în majoritatea cazurilor, a fost  

înstrăinat în beneficiul unor firme particulare sau fundaţii; 
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 reintegrarea patrimoniului este propusă prin proiectul de Lege a 

Tineretului.   

În urma examinării proiectului de lege înscris la punctul 2 din 

ordinea de zi, Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât să-l avizeze 

favorabil în forma prezentată. 

În continuarea şedinţei, în prezenţa d-lui Valer Dorneanu, 

preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedintele Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Anghel Stanciu, a prezentat bilanţul 

activităţii Comisiei din perioada 2000 – 2004. Astfel, în legislatura 2000 

– 2004, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a înaintat 

Plenului Camerei Deputaţilor 159 de rapoarte asupra proiectelor de lege 

dezbătute pe fond şi a avizat alte 57 de proiecte de lege pentru alte 

Comisii, după cum urmează:  
Nr

crt 

Tipul      

actului 

2001 2002 2003 2004 Total 

1. Raport 57 50 21 31 159 

2. Aviz 12 15 16 14 57 

3. Total 69 65 37 45 216 

 De asemenea, Comisia a formulat, în perioada de referinţă, 1.668 

amendamente admise şi 238 amendamente respinse, cuprinse în 

rapoartele înaintate Plenului, astfel: 

Nr

crt 

Tipul 

amendamentului 

2001 2002 2003 2004 Total 

1. Admise 193 496 467 512 1668 

2. Respinse 30 118 51 39 238 

 Majoritatea proiectelor de lege au stat la baza declanşării sau 

continuării reformelor în domeniile de competenţe ale Comisiei şi 

punerea acestora în acord cu legislaţia din UE în scopul pregătirii aderării 

României la Comunitatea Europeană în anul 2007. 
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 Problematica legislativă din domeniile amintite este vastă şi 

variată. Amintim numai câteva dintre legile dezbătute în Comisie, care au 

necesitat un mare efort de concentrare intelectuală şi adesea de dispute 

argumentate: generalizarea învăţământului de 10 clase; finanţarea 

descentralizată a învăţământului şi stabilirea cuantumului  din aceasta per 

elev/ student; organizarea studiilor de masterat în România; legea 

studiilor universitare; organizarea sistemului naţional de formare a 

personalului din învăţământul preuniversitar; măsuri de susţinere a 

învăţământului privat; echivalarea studiilor; formarea profesională a 

adulţilor; înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în 

străinătate; majorarea salariilor profesorilor universitari şi  a celorlalte 

cadre didactice din învăţământul superior şi învăţământul preuniversitar; 

Legea Academiei Române; legea cercetării ştiinţifice şi dezvoltării 

tehnologice; statutul personalului de cercetare – dezvoltare; constituirea şi 

funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice; Legea privind ASAS; 

Legea Academiei de Ştiinţe Medicale; Legea educaţiei fizice şi sportului; 

Legea Tineretului ş.a. 

 În finalul şedinţei dl.Valer Dorneanu, preşedintele Camerei 

Deputaţilor, a înmânat membrilor Comisiei şi stafului tehnic, câte o 

Diplomă de Excelenţă pentru contribuţii deosebite şi activitate 

îndelungată în modernizarea legislaţiei privind reforma învăţământului 

românesc. 

  La dezbaterea proiectelor de lege a participat ca invitat d-na Irinel 

Chiran, secretar de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării. La lucrări  au 

fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 

 

PREŞEDINTE 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 


