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PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 5 martie 2002 

 La lucrările Comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi, 

după cum urmează: 

 - 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: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Adrian Câmpureanu - Secretar de stat 

- Sandu Aurel - director general 

- Constantin Enăcheoiu - director general 

Ministerul Tineretului şi Sportului 

- Nicolae Mărăşescu - Secretar de stat 

- Constantin Diaconu - director 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 
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1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000.Raport. 
 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2002 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.59/1997 cu privire 
la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi 
inovării.Raport. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2002 
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice.Raport. 

4. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetări 
Antartice ROMÂNIA. Raport. 

 

În deschiderea şedinţei, dl.preşedinte Anghel Stanciu invită pe dl.secretar 

de stat Nicolae Mărăşescu să prezinte motivaţia modificării Legii educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000. 

Dl. secretar de stat Nicolae Mărăşescu informează Comisia că se află în 

lucru la Ministerul Tineretului şi Sportului şi alte modificări ale Legii educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000. De la intrarea în vigoare a Legii educaţiei fizice şi 

sportului nr.69/2000 şi până în prezent s-au constatat anumite insuficienţe ale 

acestui act normativ care  impun intervenţia Ministerului Tineretului şi Sportului 

sub forma promovării prezentului proiect de lege. În expunerea de motive a 

proiectului de lege se regăsesc propunerile de modificare. Subliniază că 

demersul Ministerul Tineretului şi Sportului se fundamentează pe împrejurările 

obiective şi stringente generate de aplicarea dispoziţiilor imperative ale Legii 

educaţiei fizice şi sportului, nr.69/2000, care impun reorganizarea structurilor 

sportive până la 31 decembrie 2001. Acestea au fost elementele care au condus 

la apariţia acestui proiect de lege.  

Dl.deputat Gheorghe Roşculeţ, în calitate de raportor al proiectului de 

lege, arată că în urma analizei cu echipa de raportori desemnată s-a ajuns la o 

serie de concluzii în ce priveşte modificarea unor articole pe care le prezintă pe 

scurt, urmând ca la dezbaterea pe articole să fie reluate. 
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Dl.deputat Constantin Niculescu a depus la Comisie amendamente la 

acest proiect de lege pe care le prezintă. Sportul automobilistic şi de cartig nu 

participă la olimpiade. Cartingul are cea mai mare influenţă în educaţia 

tineretului. În acest sens a făcut amendamente pe care le va prezenta la timpul 

potrivit şi roagă să fie aprobate de Comisie. 

Dl.director Constantin Diaconu precizează că A.C.R.-ul este o structură 

atipică, dar trebuie acceptat aşa cum este, pentru că este recunoscut de Federaţia 

Internaţională de Automobilism. 

Dl.deputat Antonescu Napoleon este de acord cu amendamentele d-lui 

deputat Niculescu. 

Dl.secretar de stat Nicolae Mărăşescu este de acord cu amendamentele şi 

arată că trebuie considerată structură sportivă şi această structură de 

automobilism. 

Dl.deputat Mihai Baciu întreabă care este ponderea preocupărilor sportive 

ale A.C.R.-ului faţă de alte activităţi ? 

Dl.deputat Constantin Niculescu răspunde că toate activităţile A.C.R. sunt 

importante. A.C.R.-ul are un bun cadru legislativ şi nu trebuie lăsaţi sportivii să 

se desfăşoare în afara de activitatea sportivă. 

Dl.secretar de stat Nicolae Mărăşescu consideră că Legea educaţiei fizice 

şi sportului trebuie să cuprindă tot ceea ce reprezintă activitate sportivă în 

România, chiar dacă A.C.R.-ul este o structură atipică şi nu crede că este o 

greşeală ci o aliniere la forurile internaţionale. 

Dl.deputat Ionel Marineci este de acord cu amendamentul propus. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea de a se începe 

dezbaterea pe articole. Cu 18 voturi pentru şi o abţinere se aprobă această 

propunere. Art.21, lit.b) şi lit.f) se aprobă cu 18 voturi pentru şi o abţinere. 

Dl.secretar de stat Nicolae Mărăşescu arată că art.44 se contrazice cu 

art.24 şi creează confuzii şi de aceea trebuie abrogat. 

Se aprobă abrogarea art.44 cu 12 voturi pentru şi 4 abţineri. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că, întrucât, au fost dezbateri şi 

divergenţe de opinie şi anume că ACR-ul are o parte sportivă şi una nesportivă, 

propune să se întrerupă dezbaterile în acest punct. În perioada următoare, 

dl.secretar de stat Mărăşescu Nicolae şi dl.deputat Niculescu Constantin să 

găsească împreună o formulare, numai pentru partea sportivă din ACR care să 

fie afiliată la structurile sportive. Săptămâna viitoare vor fi reluate dezbaterile  şi 

va fi consultat şi Departamentul Legislativ.  

Cu unamitate de voturi se aprobă amânarea dezbaterii proiectului de lege 

pentru săptămâna viitoare. 

Se continuă cu punctul 2 din ordinea de zi, proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2002 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem 

descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu invită reprezentantul ministerului să 

prezinte filozofia proiectului de lege. 

Dl.director general Aurel Sandu arată că scopul acestei ordonanţe l-a 

constituit crearea unui cadru legislativ pentru a se putea acorda avansuri pentru 

institutele de cercetare. Aceste avansuri nu se puteau acorda pentru că se cereau 

garanţii bancare. 

În continuare s-a dezbătut proiectul de lege, pe articole. În urma 

dezbaterilor, la care au luat cuvântul deputaţii: Anghel Stanciu, Petre Moldovan, 

Petru Andea, Adrian Moisoiu, Antonescu Napoleon, s-a aprobat proiectul de 

lege şi pe articole şi în ansamblu cu unanimitate de voturi. 

Urmează punctul 3 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor 

ştiinţifice şi tehnologice. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu informează Comisia că există două 

proiectele de lege care seamănă foarte mult. Poarte ar trebui să fie cumulate cele 

două proiecte de lege. 



 

 

5 

Dl.deputat Napoleon Antonescu arată că în România există o situaţie de 

excepţie prin existenţa parcurilor industriale. În alte ţări  există doar parcuri 

tehnologice, un laborator de afaceri. Este de părere că din cele două proiecte de 

lege trebuie făcut unul singur. 

Dl.director general Constantin Enăcheoiu menţionează că în parcurile 

industriale se face numai producţie, iar în parcurile tehnologice se face şi 

cercetare. Sunt unele similitudini în modul cum se înfiinţează parcurile. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului dacă se va continua 

dezbaterea pe legi separate, fiecare cu profilul ei. Cu 14 voturi pentru şi un vot 

împotrivă se aprobă propunerea. 

În continuare se trece la dezbaterea pe articole. S-au prezentat 

amendamente care au fost respinse. Astfel, dl.preşedinte Anghel Stanciu şi 

dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos au prezentat amendamente la unele articole, 

care au fost respinse şi se regăsesc în raportul Comisiei. Celelalte articole şi 

legea în ansamblu a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

Urmează punctul 4 din ordinea de zi, propunerea legislativă privind 

înfiinţarea Staţiunii de Cercetări Antartice ROMÂNIA. 

În urma reexaminării propunerii legislative privind înfiinţarea Staţiunii de 

Cercetări Antarctice ,,România,, în şedinţa din 5 martie 2002, Comisia a hotărât, 

cu unanimitate de voturi, că aceasta nu poate fi acceptată şi propune Plenului 

respingerea pentru următoarele motive: 

 1. Propunerea legislativă a primit avizul favorabil al Comisiei şi a fost 

înaintat Plenului cu raportul nr.246/XVIII/9 din 7 septembrie 2000. În luna mai 

2001, cu adresa nr.XIV/468, Cabinet Secretar General, propunerea legislativă se 

retrimite Comisiei pentru întocmirea unui raport suplimentar. 

2. Comisia, împreună cu iniţiatorii, au reanalizat propunerea legislativă, în 

două şedinţe, constatând că aceasta trebuie şi completată, în raport cu noile 

modificări operate în structura instituţiilor guvernamentale. Până în prezent, 

iniţiatorii nu au depus la Comisie textul modificat şi completat. 



 

 

6 

3. Întrucât înfiinţarea staţiunii în cauză implică susţinere financiară, de la 

bugetul statului, se impune şi punctul de vedere al Guvernului, în conformitate 

cu art.110 (1) din Constituţie. Până în prezent acesta nu a fost obţinut de către 

iniţiatori. 

4. În consecinţă, Comisia a recomandat iniţiatorilor să se adreseze 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru a iniţia o propunere legislativă pe 

tema menţionată şi să o înainteze Guvernului. 

Iniţiatorii propunerii legislative menţionate au fost de acord cu această 

procedură. 

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

lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 
 

     


