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SINTEZA 

lucrările Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 octombrie 2002 

 

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

în zilele de 15, 16 şi 17 octombrie, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 

privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie. Raport. 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65/2002 

privind Statutul personalului de cercertare-dezvoltare.Raport. 

2. Proiect de Lege privind Statutul personalului de cercetare-

dezvoltare.Raport. 

 4. Diverse. 

Marţi, 15 octombrie 2002 

La lucrările Comisie participă ca invitaţi din partea Ministerului 

Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei: Tudor Florescu, secretar de stat, 

Adrian Marinescu, director general, Daniel Achim, şef serviciu, Eugenia 

Popescu, director general. 

Comisia a luat în dezbatere Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 privind înfiinţarea Academiei Române de 

Aviaţie. Dezbaterile generale au evidenţiat faptul că proiectul de lege este 
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dizarmonic construit, cu suprapuneri în conţinutul unor articole, precum şi 

absenţa unor prevederi strict necesare pentru funcţionarea unei instituţii de 

pregătire a personalului din domeniul aviaţiei. În consecinţă, s-a stabilit ca într-

un termen de 10 zile, textul proiectului de lege să fie refăcut de o subcomisie de 

lucru, împreună cu reprezentanţii Ministerului Lucrărilor Publice, Transportului 

şi Locuinţei. 

Miercuri, 16 octombrie 2002  

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi din partea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării: Ecaterina Andronescu, ministru, Adrian Câmpurean, 

secretar de stat, Gheorghe Asănică, secretar general, Vasilica Icociu, director 

general şi Radu Minea, liderul sindicatelor din cercetare. 

S-a trecut la dezbaterea raportului proiectului de Lege privind Statutul 

personalului de cercetare-dezvoltare. Potrivit hotărârirlor din şedinţele 

anterioare, în care s-au analizat aspectele de principiu şi prerapoartele elaborate 

de subcomisia de lucru, împreună cu factorii de răspundere din cadrul 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Comisia a trecut la analiza şi dezbaterea pe 

articole a proiectului de lege şi a amendamentelor aduse acestuia. 

În acest sens s-au analizat un număr de 42 de amendamente, referitoare la 

18 articole şi 24 de alineate şi litere. Cu unanimitate de voturi, marea majoritate 

a amendamentelor a fost aprobată, 5 amendamente au fost respinse şi 9 

amendamente au fost modificate şi completate. 

S-a hotărât continuarea lucrărilor de dezbatere a raportului în următoarele 

şedinţe ale Comisiei. 

Joi, 17 octombrie 2002, în programul de lucru s-a prevăzut studiul  

proiectului de Lege privind Bugetul de stat pe anul 2003 în scopul pregătirii 

dezbaterilor din Comisiile reunite din perioada 21 - 24 octombrie 2002. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (25) au absentat 5 deputaţi, după 

cum urmează: 
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- Andea Petru - Grupul Parlamentar al PSD 

- Baciu Mihai - Grupul Parlamentar al PD 

- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD 

- Miron Vasile - Grupul Parlamentar al PSD 

- Moldovan Petre - Grupul Parlamentar al PSD 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 


