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   SINTEZA 

       lucrărilor Comisiei din perioada 15-20 iulie 1999 

 

 

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

lucrările în zilele de 15, 16, 19, şi 20 iulie 1999 între orele 9,00 – 13,00 şi 

respectiv 15,00 – 20,00, la Poiana Braşov, conform programului aprobat 

de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, cu următoarea ordine de zi 

aprobată în Biroul comisiei şi cu unanimitate de voturi în plenul acesteia: 

1. Proiectul de Lege al Educaţiei Fizice şi Sportului – Raport. 

2.  Propunerea legislativă pentru completarea articolului 170 din 

Legea învăţământului nr.84/1995 – Raport. 

3. Propunerea legislativă pentru completarea art.5 din Legea 

nr.88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi 

recunoaşterea diplomelor – Raport. 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.49 alineatul 2 din 

Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic – Raport. 
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5. Proiectul de Lege privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv după 6 martie 1945 – procedură de urgenţă – 

Aviz. 

La şedinţă au participat ca invitaţi reprezentanţi ai Ministerului 

Tineretului şi Sportului, Ministerului Educaţiei Naţionale, federaţiilor 

sportive naţionale şi Comitetului Olimpic Român, precum şi reprezentanţi 

ai Comisiei pentru sănătate şi sport din Senatul României. 

1. Comisia a procedat la continuarea dezbaterilor pe marginea 

proiectului de Lege a Educaţiei Fizice şi Sportului. Au fost dezbătute şi 

aprobate cu majoritate de voturi art.19 – 97, inclusiv anexa. 

Supus votului final, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate 

de voturi, urmând a fi înaintat Plenului Camerei Deputaţilor spre 

dezbatere şi adoptare. 

2. În continuare Comisia a dezbătut celelalte propuneri legislative 

înscrise pe ordinea de zi. A fost adoptată cu majoritate de voturi 

propunerea legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.88/1993 

privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea 

diplomelor. De asemenea, Comisia a formulat amendamente la proiectul 

de Lege privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv 

după 6 martie 1945. Avizul Comisiei a fost înaintat Comisiei juridice de 

disciplină şi imunităţi, care este sesizată în fond. 

3. Comisia a respins propunerea legislativă pentru completarea 

art.170 din Legea învăţământului nr.84/1995, întrucât aceasta a fost 

soluţionată prin textele adoptate de Parlament în Legea învăţământului. 

De asemenea, Comisia a respins propunerea legislativă pentru 

modificarea art.49 alin.2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, urmând ca iniţiativa să fie soluţionată printr-o 

propunere de interpretare care va fi înaintată Plenului celor două Camere. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei (29), au absentat motivat 

6, după cum urmează: - Asztalos Ferenc, Elek Barna – Grupul 

Parlamentar UDMR,  Ionescu Anton – Grupul Parlamentar al PNL, 

Palade Dan, Săndulescu Aureliu Emil  – Grupul Parlamentar PNŢCD-CE,  

Şaganai Nusfet – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale. 

 

 

PREŞEDINTE        SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu     Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu 

 

 

 

 

 

 

 


