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   PROCES - VERBAL 

        al şedinţei Comisiei din ziua de 5 septembrie 2001 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu Niculae Napoleon - Grupul Parlamentar al PSD 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- Daniela Bartoş - Ministrul Sănătăţii şi Familiei 

- Luminiţa Gheorghiu - Secretar de stat - Ministerul Sănătăţii şi Familiei 

- Mario Ruse - Secretar de stat - Ministerul Tineretului şi Sportului 

- Ion Pandele - Ministerul Tineretului şi Sportului 

- Ioan Ianoş - director general - Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Cristina Icociu - director general - Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anton Ionescu, vicepreşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
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1. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.259/2000 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 
activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. Procedură de 
urgenţă. Raport. Raportori: dl.deputat Iulian Mincu şi dl.deputat 
Petru Andea. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 
activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. Procedură de 
urgenţă. Raport. Raportori: dl.deputat Iulian Mincu şi dl.deputat 
Petru Andea. 

3. O nouă dezbatere asupra proiectului de Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2001 privind modificarea şi 
completarea art.43 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. 
Raportor: dl.deputat Nicolae Vasilescu. 

4. Scrisoarea M.T.S. nr.2545/28.08.2001 privind introducerea în programele 
SRTv a unei grile cu problematică specifică pentru tineret. Prezintă: 
dl.deputat Nicolae Vasilescu. 

 
 

Comisia a luat în dezbatere proiectul de lege înscris la pct.1 din ordinea 

de zi. Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost respins, întrucât acesta 

este înlocuit printr-un nou proiect de lege înscris la pct.2 din ordinea de zi. 

În continuare, Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în 

sectorul sanitar.  

Dl.deputat Iulian Mincu şi dl.deputat Petru Andea, în calitate de raportori, 

au prezentat Comisiei anumite puncte de neconcordanţă dintre legislaţia 

învăţământului şi actualul proiect de lege.  

D-na Daniela Bartoş, Ministrul Sănătăţii şi Familiei a fost în principiu de 

acord cu observaţiile formulate şi a prezentat noi amendamente care să rezolve 

problematica rezidenţiatului şi stagiaturii în domeniul medical.  

De asemenea a prezentat amendamente, în numele Comisiei pentru 

sănătate de la Camera Deputaţilor, dl.preşedinte Mircea Ifrim. 
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În urma dezbaterilor, Comisia a stabilit că amendamentele Ministerului 

Sănătăţii şi Familiei, ale Comisiei pentru sănătate, precum şi ale raportorilor să 

fie sintetizate şi supuse dezbaterii într-o şedinţă comună a Comisiilor pentru 

învăţământ şi sănătate. Cu unanimitate de voturi se aprobă această propunere. 

În continuare Comisia a luat în dezbatere pentru o nouă reexaminare 

proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a guvernului 

nr.56/2001 privind modificarea şi completarea art.43 din Legea educaţiei fizice 

şi sportului nr.69/2000. 

Dl.secretar Nicolae Vasilescu, referinduse la acest proiect de lege în 

calitate de raportor, consideră că este vorba de un viciu de procedură şi în 

consecinţă propune Comisiei menţinerea raportului iniţial. Cu unanimitate de 

voturi se aprobă această propunere. 

La punctul 4 din ordinea de zi, s-a luat în dezbatere Scrisoarea M.T.S. 

nr.2545/28.08.2001 privind introducerea în programele SRTv a unei grile cu 

problematică specifică pentru tineret. 

Dl.deputat Nicolae Vasilescu consideră demersurile Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului Tineretului şi Sportului ca fiind necesare 

educării civice, politice, de cultură generală şi profesională a tinerilor, cerinţe în 

concordanţă cu rezultatele cercetătorilor sociologice realizate de instituţii de 

specialitate din ţara noastră. 

În urma dezbaterilor, s-a stabilit ca demersurile Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării şi Ministerului Tineretului şi Sportului, să fie privite cu toată atenţia 

deoarece sunt îndreptăţite, iar Consiliul Naţional al Audiovizualului şi SRTV - 

Programele 1 şi 2 - să dispună includerea, începând cu grila de toamnă a unor 

timpi corespunzători pentru difuzarea unor asemenea programe. 

 De asemenea, având în vedere complexitatea şi diversitatea problematicii 

vizate, se impune în mod obiectiv, înfiinţarea la nivelul Direcţiei de Producţie 

Editorială a SRTV, a unei secţii specializate în domeniul educaţiei tinerilor. 
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 Comisia solicită şi implicarea Comisiilor de cultură din cele două Camere 

ale Parlamentului, în conformitate cu prevederile legale, în sprijinirea 

obiectivelor solicitate. 

În concluzie, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, trimiterea unei scrisori 

către toate forurile competente şi care să cuprindă problematica prezentată mai 

sus. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl.vicepreşedinte Anton Ionescu declară 

închise lucrările Comisiei, 

 

 

 

          PREŞEDINTE      SECRETAR 

          Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu               Ing.Nicolae Vasilescu 

  

 


