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            SINTEZA 

             lucrărilor Comisiei din data de 24 februarie 1999 

 

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

ziua de 24 februarie între orele 8,30 – 16,00, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/1998 pentru modificarea art.28 din Ordonanţa Guvernului 
nr.8/1997 privind stimularea cercetării, dezvoltării şi inovării. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.102/1998 
privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional. 

5. Consultare preliminară asupra proiectelor de legi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituţiilor de 
învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor (nr.168/1998 şi 
nr.329/1997) 
Participă:  
- subcomisia desemnată pentru Legea nr.88/1993;  
- rectori din învăţământul de stat şi din învăţământul particular. 

 
În dezbaterea proiectelor de lege privind aprobarea Ordonanţelor de urgenţă 

a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, Comisia şi-a 
exprimat dezacordul cu reducerea operată în bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale de peste 1000 miliarde lei. Membrii Comisiei au ţinut să menţioneze că 
această sumă este absolut necesară învăţământului şi va fi cerută la rectificarea 
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bugetului de stat pe anul 1999. Comisia avizează favorabil cele două proiecte de 
legi. 

Comisia a avizat favorabil proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.42/1998 şi proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.102/1998, cu unele modificări care au fost operate în 
text şi cuprinse în rapoartele înaintate Plenului Camerei Deputaţilor. 

La punctul 5 din ordinea de zi, subcomisia desemnată pentru analiza şi 
modificarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ 
superior şi recunoaşterea diplomelor a avut o întâlnire cu rectori din învăţământul 
de stat şi din învăţământul particular pentru o consultare preliminară. Au fost 
dezbătute chestiuni de principiu, precum şi modalităţi concrete de intervenţie în 
substanţa legii. În finalul dezbaterilor s-a stabilit ca Ministerul Educaţiei 
Naţionale, împreună cu C.N.E.A.A., să elaboreze un set de propuneri privind 
modificarea Legii nr.88/1993, pentru a răspunde unor necesităţi prezente şi de 
viitor referitor la calitatea instituţiilor de învăţământ superior care vor fi autorizate 
sau acreditate. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (29) au absentat (2), după cum 
urmează: 

- dl. Moldovan Petre – Grupul parlamentar USD-PSDR 
- d-na Stoica Mariana Valeria - Grupul parlamentar USD-PD 

 
 
 
 

  PREŞEDINTE 
 

  Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 

 
 


