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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 14 şi 15 mai 2002 

 

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

în ziua de marţi, 14 mai 2002, orele 15,00 - 18,30 şi miercuri, 15 mai 2002, orele 

9,00 - 14,30, având următoarea ordine de zi: 

I. Proiectul Legii cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice. 
(Continuarea dezbaterilor). Raport.  

 
II.  
- Propunerea legislativă privind înfiinţarea unor burse de consiliu local 

pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul rural cu 
personal calificat.Raport. 

- Propunerea legislativă pentru completarea alin.(3) al art.4 din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.Raport.  

 
III. Continuarea dezbaterilor asupra proiectelor de lege privind înfiinţarea 

universităţilor particulare: 
 
A. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 

îndeplinesc standardele şi criteriile prevăzute de lege: 
  
1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din 

Bucureşti. P.L. nr.251/2000. 
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B. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 
nu îndeplinesc unul din standardele sau criteriile prevăzute de lege: 

 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Europene 
Drăgan din Lugoj. P.L. nr.256/2000. 

 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 
Timişoara. P.L. nr.259/2000. 

 3. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu 
din Braşov. P.L. nr.263/2000. 

 4. Proiectul de lege privind înfiinţarea Institutului Teologic 
Romano-Catolic din Bucureşti. P.L. nr.264/2000. Se dezbate împreună cu OUG 
nr.129/2001. 

 
C. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 

nu îndeplinesc două din standardele sau criteriile prevăzute de lege: 
 
 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Apollonia din 

Iaşi. P.L. nr.246/2000. 
 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Române de 

Ştiinţe şi Arte ,,Gheorghe Cristea,, din Bucureşti. P.L. nr.252/2000. 
 3. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din 

Oradea. P.L. nr.255/2000. Se dezbate împreună cu OUG nr.130/2001. 
  
D. Universităţi pentru care Comisia a cerut Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării şi CNEAA-ului rapoarte suplimentare: 
  
 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Bioterra din 

Bucureşti. P.L. nr.253/2000. 
 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din 

Bucureşti. P.L.nr.254/2000. 
 
Preşedintele Comisiei, prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu, a prezentat 

proiectele de lege aflate în portofoliu, transmise de Biroul Permanent pentru 

dezbatere şi avizare. Au fost stabilite subcomisii de lucru pentru 12 proiecte de 

lege.   

Comisia, a continuat dezbaterea asupra art.87 din Legea cercetării 

ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, amânat pentru analiză în prezenţa d-lui 

secretar de stat Adrian Câmpurean. În continuare, proiectul de lege a fost supus 

votului final şi aprobat cu unanimitate de voturi. 
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În urma dezbaterii propunerii legislative privind înfiinţarea unor burse de 

consiliu local pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul 

rural cu personal calificat, iniţiatorii acesteia au solicitat amânarea pentru o nouă 

documentare.  

În continuare, Comisia a luat în dezbatere propunerea legislativă pentru 

completarea alin.(3) al art.4 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului 

didactic. În urma dezbaterilor, cu 13 voturi împotrivă, un vot pentru şi două 

abţineri, Comisia a hotărât respingerea acesteia, pentru următoarele motive: 

- iniţiatorul propunerii legislative nu precizează sursele financiare 

necesare acordării facilităţilor propuse, încălcânduse astfel dispoziţia art.137 

alin.(5) din Constituţia României, care prevede că ,,Nici o cheltuială bugetară nu 

poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare,, ; 

- Comisia apreciază că textul articolului 138 din Legea nr.128/1997 

privind Statutul personalului didactic, este acoperitor, propunerea legislativă 

fiind fără obiect (Art.138 - ,,Personalul didactic angajat pe durată determintă 

beneficiază de aceleaşi drepturi cu personalul didactic titular, corespunzător 

perioadei lucrate,,). 

În absenţa de la lucrările Comisiei a d-nei ministru Ecaterina Andronescu 

s-a hotărât ca dezbaterea asupra proiectelor de lege privind înfiinţarea 

universităţilor particulare, înscrise pe ordinea de zi, să fie amânată pentru 

şedinţa următoare.  

Din numărul total al membrilor Comisiei 25, au absentat 3 deputaţi, după 

cum urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PSD 

- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD. 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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