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    SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de marţi, 12 martie şi miercuri, 

13 martie 2002 

 

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

în zilele de marţi, 12 martie şi miercuri 13 martie 2002, având următoarea ordine 

de zi: 

Marţi, 12 martie 2002, ora 9,30 
 
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

fizice şi sportului, nr.69/2000.Raport. 
2. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1), lit.c) din Legea 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic cu funcţia didactică de 
institutor pentru învăţământul secundar.Raport. 

3. Propunere Legislativă pentru completarea art.5, alin.(2), lit.c) din Legea 
învăţământului, nr.84/1995, modificată şi completată, cu privire la dreptul 
institutorilor de a preda în învăţământul gimnazial.Raport. 

 
Miercuri, 13 martie 2002, ora 9,00 
 
Continuarea dezbaterilor, în primă lectură, a proiectelor de lege privind 

înfiinţarea universităţilor particulare: 
 - secţiunile: - conţinutul învăţământului 
   - cercetarea ştiinţifică 
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1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Petre Andrei din 
Iaşi. P.L. nr.245/2000. 

2. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Apollonia din Iaşi. 
P.L. nr.246/2000. 

3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Româno-Americane 
din Bucureşti. P.L.247/2000. 

4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Danubius din Galaţi. 
P.L. nr.250/2000. 

5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din 
Bucureşti. P.L. nr.251/2000. 

6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi 
Arte Gheorghe Cristea din Bucureşti. P.L. nr.252/2000. 

7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Bioterra din 
Bucureşti. P.L. nr.253/2000. 

8. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din 
Bucureşti. P.L. nr.254/2000. 

9. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din Oradea. 
P.L. nr.255/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. nr.130/2001. 

10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Europene Drăgan 
din Lugoj. P.L. nr.256/2000.  

11. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 
Timişoara. P.L. nr.259/2000. 

12. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii Hyperion din 
Bucureşti. P.L. nr.262/2000. 

13. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu din 
Braşov. P.L. 263/2000. 

14. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Teologic Romano-
Catolic din Bucureşti. P.L. 264/2000. Se dezbate împreună cu O.U.G. 
nr. 129/2001. 

 
Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii educaţiei fizice şi sportului, nr.69/2000. În urma dezbaterilor, 

cu 8 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, proiectul de lege a fost respins pentru 

următoarele motive: 

1. Atribuţiile şi răspunderile direcţiilor judeţene nu includ gestiunea şi 

administrarea directă a bazelor sportive. 
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2. Gestiunea şi administrarea bunurilor publice ale bazelor sportive care 

presupun întreţinere, investiţii, utilizarea forţei de muncă şi în ultimă instanţă 

răpunderi materiale, nu poate fi realizată  de o structură fără personalitate 

juridică. 

3. Organigrama structurii administrative responsabile de gestiunea bazelor 

sportive se elaborează şi se aprobă de direcţia judeţeană, astfel, încât, numărul 

de posturi şi funcţiile personalului pot varia (nu neapărat director, şef contabil 

etc, ci administrator, contabil, personal de întreţinere etc).  

4. Administrarea unor bunuri publice cu gestiune şi obiective aparte faţă 

de misiunile direcţiei judeţene, presupun existenţa unei structuri cu personalitate 

juridică care să aibă responsabilitate, inventar, program de acţiuni etc. 

Propunerile legislative înscrise la pct.2 şi 3 din ordinea de zi au fost 

retrimise iniţiatorilor pentru completare şi punerea în acord cu observaţiile 

Consiliului Legislativ. 

Comisia a continuat dezbaterile, în primă lectură, a proiectelor de lege 

privind înfiinţarea universităţilor particulare - secţiunile: conţinutul 

învăţământului şi cercetare ştiinţifică. 

Pentru universităţile particulare ,,Ecologică,, şi ,,Bioterra,, Comisia a 

hotărât ca CNEAA, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, să efectueze 

un control de fond şi să întocmească un nou raport privind propunerea de 

înfiinţare a acestora prin lege sau de retragere a avizului de funcţionare. 

Din numărul total al membrilor Comisiei, 26, au absentat 3 deputaţi, după 

cum urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PSD 

- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 


