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              SINTEZA 
   lucrărilor Comisiei din data de 21 iunie 2000 
 
În ziua de 21 iunie 2000 s-au desfăşurat lucrările Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, între orele 09.00 şi 15.30. 
Lucrările Comisiei au fost conduse de către dl. Gheorghe Secară – 

vicepreşedinte. La lucrări au participat următorii invitaţi: dl. Adrian 
Miroiu  - Secretar de Stat în Ministerul Educaţiei Naţionale, dl. Viorel 
Vrânceanu – Preşedintele A.S.A.S. şi dl. Adrian Petre – Secretar  în 
cadrul A.S.A.S. 

Preşedintele de şedinţă a prezentat propunerea de ordine de zi 
adoptată de Biroul Comisiei întrunit în data de 20 iunie, respectiv: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2000 pentru stabilirea unor măsuri pentru stimularea 
revenirii în ţară a specialiştilor tineri.Raportori: Gheorghe 
Andrei, Ecaterina Andronescu, Sorin Stănescu. 

2. Propunerea legislativă privind acordarea de burse pentru elevi şi 
studenţi, precum şi a sistemului de premii pentru elevi ce obţin 
rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale şi 
internaţionale.Raportori: Gheorghe Andrei, Nusfet Şaganai, 
Ioan Igna, Romulus Raicu. 

3. Propunerea legislativă privind susţinerea copiilor şi tinerilor 
români cu performanţe remarcabile.Raportori: Eugen Hilote, 
Sorin Stănescu, Gheorghe Tarna, Ioan Igna. 

4. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
unităţilor de cercetare dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şiseşti”. (Se anexează şi 
Apelul A.S.A.S. către Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor). Raportori: Anghel Stanciu, Alexandru Ionescu, 
Dan Palade, Petre Bejinariu, Ecaterina Andronescu, Ioan 
Vida-Simiti. 
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Faţă de ordinea de zi propusă de Biroul Comisiei, dl. deputat Mihai 
Sorin Stănescu a solicitat introducerea pe ordinea de zi a dezbaterii 
proiectelor de Lege privind înfiinţarea celor 20 de universităţi particulare, 
proiecte adoptate de Senat. Dl. deputat Alexandru a intervenit, relativ la 
propunerea dl. deputat Mihai Sorin Stănescu, propunând luarea în 
dezbaterea actualei şedinţe de comisie numai a 10 universităţi particulare.   

După o dezbatere pe această temă, în urma votului s-a adoptat cu 
13 voturi pentru şi 5 împotrivă, ordinea de zi iniţial propusă de Biroul 
Comisiei. 

S-a trecut la prezentarea rapoartelor pe subcomisiile de lucru 
referitoare la primele trei puncte de pe ordinea de zi.  

Din prezentările făcute de raportori, precum şi din intervenţiile 
membrilor Comisiei, s-a desprins în unanimitate opţiunea pentru 
preluarea ideilor de fond cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 17/2000 şi 
în cele două propuneri legislative menţionate la punctele 2 şi 3 de pe 
ordinea de zi, în vederea armonizării lor în ansamblu, dar şi pentru o 
refacere substanţială a textelor sub aspectul conţinutului. 

Din dezbateri au reieşit două propuneri generale distincte privind 
metodologia de lucru:  
1 - o primă propunere,  avansată de dna. deputat Ecaterina Andronescu, 
constă în reunirea celor trei proiecte de lege într-unul singur, care ar urma 
să fie dezbătut în Comisie într-o şedinţă ulterioară;  
2 - o a doua propunere, avansată de dl. Virgil Petrescu, constă în: 

a) elaborarea mai întâi a unui proiect de Lege, ce ar urma să 
îmbunătăţească textul propus prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2000, 
preluând, eventual, din cadrul propunerii  legislative privind susţinerea 
copiilor şi tinerilor români cu performanţe remarcabile, şi alte aspecte 
cum sunt cele care au referire la susţinerea relansării cercetării ştiinţifice 
universitare; 

b) elaborarea unei propuneri legislative distincte care să mixeze 
celelalte  prevederi conţinute în propunerile legislative aflate la punctele 2 
şi 3 pe ordinea de zi.     
 În urma votului, propunerea dnei. deputat Ecaterina Andronescu a 
fost respinsă cu 9 voturi împotrivă şi 6 voturi pentru, iar ce-a de-a doua 
propunere, înaintată de către dl. deputat Virgil Petrescu, a fost adoptată cu 
10 voturi pentru şi 5 împotrivă.  
 Preşedintele de şedinţă a supus apoi la vot propunerea de a 
constitui o unică subcomisie – prin unificarea subcomisiilor care au lucrat 
la proiectul de lege şi propunerile legislative menţionate la punctele 1, 2 
şi 3 din ordinea de zi –, care să ducă la îndeplinire mandatul acordat prin 
votul anterior, subcomisia urmând să aibă în componenţă următorii 
deputaţi: Gheorghe Andrei, Ecaterina Andronescu, Virgil Petrescu, Mihai 
Sorin Stănescu, Ioan Igna, Romulus Raicu, Nusfet Şaganai, Gheorghe 
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Tarna şi Eugen Hilotte. Subcomisia urmează să aibă consultări şi cu 
Ministerul Educaţiei Naţionale pentru a găsi formula cea mai potrivită în 
acest sens. Propunerea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi. 
 Datorită neîntrunirii cvorumului necesar pentru continuarea 
lucrărilor, punctul 4 de pe ordinea de zi nu a mai intrat în dezbaterea 
Comisiei, urmând să fie reînscris pe ordinea de zi într-o şedinţă ulterioară.
 Din numărul total al membrilor Comisiei (29) a absentat un 
deputat, respectiv dl. Dan Palade.   
  
 
 
 

PREŞEDINTE 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 


