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    SINTEZA 

 lucrarilor Comisiei din zilele de 12  si 13 septembrie 2000 

 În zilele de 12 si 13 septembrie 2000 sau desfasurat lucrarile Comisiei 
pentru învatamânt, stiinta, tineret si sport. Lucrarile au fost conduse de catre 
dl. prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu, presedintele Comisiei. La lucrari au 
participat ca invitatii: 

- Alexandru Popescu, secretar de stat în Ministerul Tineretului si 
Sportului; 

- Mircea Fronescu, secretar de stat în Ministerul Educatiei 
Nationale; 

- Catalin Baba, consilier în Ministerul Educatiei Nationale. 
Cu unanimitate de voturi, comisia a aprobat ordinea de zi. Din cele 11 

proiecte de lege propuse, Comisia a examinat doua, dupa cum urmeaza: 
1. Propunere legislativa privind reglementarea situatiei juridice si a 

administrarii patrimoniului fostei Uniunii a Tineretului Comunist 
(modificarea si completarea Decretului-Lege nr.150/1990) – 
procedura de urgenta. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.130/2000 privind modificarea si completarea Legii 
învatamântului nr.84/1995, republicata (procedura de urgenta). 

Propunerea legislativa privind reglementarea situatiei juridice si 
administrarii patrimoniului fostei Uniunii a Tineretului Comunist se afla în 
procedura de urgenta. Comisia de învatamânt, stiinta, tineret si sport, 
împreuna cu Comisia juridica, de disciplina si imunitati trebuie sa 
întocmeasca un raport comun. În aceste conditii, comisia noastra a întocmit 
un preraport, care, fata de textul initial, cuprinde modificarile operate prin 
amendamentele formulate de domnii deputati. Preraportul Comisiei a fost 
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înaintat Comisiei juridice, de disciplina si imunitati pentru dezbatere si 
completare în vederea întocmirii raportului comun. 

Luând în dezbatere proiectul de lege privind aprobarea ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.130/2000 privind modificarea si completarea Legii 
învatamântului nr.84/1995, republicata, Comisia constata ca acesta vine în 
contradictie cu principiile învatamântului stipulate în lege. Prevederea din 
ordonanta, privind introducerea la examenul de bacalaureat a filielei 
profesionale, cu acces numai în învatamântul de scurta durata (colegii), 
încalca principiul democratic al învatamântului deschis pe verticala si 
orizontala, creând mari greutati tinerilor absolventi, care nu vor mai putea 
continua învatamântul superior de lunga durata, decât prin sustinerea unui 
nou bacalaureat la una din filierele teoretica, tehnologica sau vocationala 
prevazute de lege. 

În consecinta, s-a stabilit ca o subcomisie de lucru, care va analiza cu 
initiatorul acest proiect de lege si va prezenta comisiei oportunitatea 
promovarii lui.  

Comisia a analizat un proiect de scrisoare adresata Biroului 
Permanent al Camerei cu privire la dezbaterea celor 20 proiecte de lege de 
acreditare a universitatilor particulare. S-a propus urmatoarea metodologie 
de lucru: 

1. Vizitarea de catre deputati a universitatilor particulare, conform 
planificarii (câte trei deputati pentru doua universitati, dintre care 
unul este profesor universitar). Vizita se va efectua în perioada 18-
22 septembrie 2000, conform planificarii.  

2. În urma prezentarii prerapoartelor de catre fiecare subcomisie de 
lucru, ar urma audierea rectorilor de la cele 20 universitati, 
planificati în zilele de 25 si 26 septembrie a.c. (luni si marti), cu 
aprobarea scoaterii din Plen a membrilor Comisiei în zilele 
respective. 

3. Dezbaterea în Comisie a celor 20 proiecte de lege în ziua de 
miercuri 27 septembrie a.c. 

 
Din numarul total al membrilor Comisiei (28) a lipsit  dl. deputat Emil 

Aureliu Sandulescu – Independent. 
 
 

PRESEDINTE, 
Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 


