PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 3 martie 2003
Nr.29/46
SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 25, 26 şi 27 februarie 2003
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările
în zilele de 25, 26 şi 27 februarie a.c. având următoarea ordine de zi:
Marţi, 25 februarie 2003, ora 14,00
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999
privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie. Raport.
Miercuri, 26 februarie 2003, ora 9,00 şi Joi, 27 februarie 2003, ora 9,00
A.
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între
România şi Comunităţile Europene privind asocierea României la Cel deal Şaselea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare,
Dezvoltare Tehnologică şi Activităţi Demonstrative cu scopul de a
contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare şi Inovare (20022006) şi la Cel de-al Şaselea Program Cadru al Comunităţii Europene
pentru Energia Atomică (Euratom) pentru activităţi de Cercetare şi
Instruire cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de
Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles, la 29 octombrie 2002.
Procedură de urgenţă. Raport.
2. Proiectul Legii cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice. Raport.
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3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. Raport.
4. Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de psiholog.
Raport.
5. Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. Raport.
6. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cultură
care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei permanente. Aviz.
7. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de carte. Raport.
8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din Bucureşti.
Raport.
9. 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.
B.
1. Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului pentru problemele
Românităţii. Raport.
2. Propunere legislativă privind acordarea burselor de Solidaritate
,,Egalitatea şanselor,,. Raport.
3. Propunere legislativă privind regimul acordării burselor private.
Raport.
4. Propunere legislativă privind reevaluarea drepturilor salariale ale
cadrelor didactice din învăţământul superior şi din institutele de
cercetare. Aviz.
5. Propunere legislativă pentru soluţionarea spaţiilor de locuit ale
cadrelor didactice din învăţământul superior. Aviz.
6. Raportul Ministerului Educaţiei privind starea sistemului de
învăţământ, direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a învăţământului
(1998-1999). Raport.
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7. Raportul C.N.E.A.A. privind evaluarea academică şi acreditarea
învăţământului superior românesc în perioada 1994-2001. Raport.
8. Raportul C.N.E.A.A. privind evaluarea academică şi acreditarea
învăţământului superior românesc în anul 2002. Raport comun.
În ziua de miercuri, 26 februarie 2003, în prezenţa d-lui prof.univ.dr.Valer
Dorneanu, preşedintele Camerei Deputaţilor şi a unor membri ai Biroului
Permanent, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a inaugurat sala
de şedinţe înzestrată cu aparatură modernă, electronică. Investiţia este rezultatul
unor demersuri ale Comisiei pentru eficientizarea lucrărilor, urmând ca după
validarea experimentului, eventual, dotarea să fie extinsă şi la alte comisii.
Prin noua tehnologie, se urmăreşte: proiectarea textelor de lege cât şi a
prerapoartelor întocmite de subcomisii şi operarea rapidă a amendamentelor
acceptate de comisie în timp real astfel încât, la sfârşitul şedinţei de comisie,
raportul asupra legii să fie gata finalizat; prezentarea unor materiale
documentare, planşe, diagrame, organigrame etc; prezentarea comparative a
unor sisteme de învăţământ din ţările U.E. precum şi din alte ţări cu sisteme
performante; proiectarea de imagini din unităţile şi instituţiile de învăţământ
supuse analizei în Comisie; prezentarea unor analize comparative privind
cercetarea ştiinţifică ş.a.
Membrii Biroului Permanent, prezenţi la şedinţă, au avut cuvinte de
apreciere privind modernizarea sălii de şedinţă şi a noului sistem de lucru.
În continuarea lucrărilor Comisia, cu unanimitate de voturi, a avizat
favorabil proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între
România şi Comunităţile Europene privind asocierea României la Cel de-al
Şaselea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare, Dezvoltare
Tehnologică şi Activităţi Demonstrative cu scopul de a contribui la crearea
Spaţiului European de Cercetare şi Inovare (2002-2006) şi la Cel de-al Şaselea
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Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Energia Atomică (Euratom)
pentru activităţi de Cercetare şi Instruire cu scopul de a contribui la crearea
Spaţiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles, la 29
octombrie 2002. Raportul va fi înaintat Plenului Camerei Deputaţilor.
Comisia a luat în dezbatere proiectul Legii cercetării ştiinţifice şi
dezvoltării tehnologice. Raportul asupra acestui proiect de lege va fi finalizat
într-o şedinţă viitoare, după armonizarea punctelor de vedere ale Ministerului
Educaţiei şi Cercetării şi ale Academiei Române.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi d-na Ecaterina Andronescu,
Ministrul Educaţiei şi Cercetării şi dl.Gheorghe Asănică, secretar general în
M.E.C.
Din numărul total al membrilor Comisiei (25) au absentat 2 deputaţi, după
cum urmează:
- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL
- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD.

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu

