
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 28 octombrie 2002 
Nr.29/399 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiilor reunite din zilele de 21, 22, 23 şi 24 octombrie 2002 

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

în zilele de 21, 22, 23 şi 24 octombrie având următoarea ordine de zi: 

Luni, 21 octombrie 2002,  
ora 9,30 

! Întâlnire cu preşedinţii federaţiilor sportive privind modificarea şi 
completarea Legii educaţiei fizice şi sportului. Dezbatere informală. 
Invitaţi: dl.Georgiu Gingăraş-Ministrul Tineretului şi Sportului şi 
preşedinţii federaţiilor sportive din România. 
 

! Studiu individual: Analiza de către deputaţi şi senatori a proiectului de 
Lege privind bugetul de stat pentru anul 2003, secţiunile învăţământ, 
cercetare ştiinţifică, Academia Română, tineret şi sport. 

 
Marţi, 22 octombrie 2002 
Şedinţa comisiilor reunite 
 
ora 9,30 
1. Starea economică şi financiară a unităţilor de cercetare-dezvoltare din 

domeniul agriculturii şi posibilităţi de sprijin pentru diminuarea obligaţiilor 
bugetare neachitate înregistrate până la data apariţiei Legii nr.290/2002. 

2. Analiza modului de aplicare a Legii nr.290/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
,,Gheorghe Ionescu Şişeşti,, şi a consecinţelor rezultate asupra patrimoniului 
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funciar al unităţilor de cercetare-dezvoltare prin emiterea hotărârilor de Guvern 
nr.997/10.09.2002, 999/10.09.2002, 998/10.09.2002, 460/16.05.2002, 
434/30.04.2002, 501/16.05.2002, 502/16.05.2002, 503/16.05.2002  referitoare la 
patrimoniul funciar al unităţilor de cercetare-dezvoltare prin hotărâri de Guvern. 

Invitaţi:  
- d-na Ecaterina Andronescu - Ministrul Educaţiei şi Cercetării 
- dl.Octav Cosmâncă - Ministrul Administraţiei Publice 
- dl.Mihai Tănăsescu - Ministrul Finanţelor Publice 
- dl.Ilie Sârbu - Ministrul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor 
- dl.Cristian Hera - Preşedintele A.S.A.S. 
 
Ora 15,00 

! Dezbaterea proiectului de Lege privind Bugetul de stat pentru anul 2003, 
secţiunea: tineret şi sport. 

 
Invitaţi:  -dl.Georgiu Gingăraş - Ministrul Tineretului şi Sportului 
      - dl.Nicolae Mărăşeşscu - Secretar de stat 
      - dl.Mario Ruse - Secretar de stat  
 
 
Miercuri, 23 octombrie 2002, ora 9,30 
Şedinţa comisiilor reunite 

 
Dezbaterea proiectului de Lege privind Bugetul de stat pentru anul 2003, 

secţiunile: învăţământ, ştiinţă, Academia Română 
Invitaţi: 
- d-na Ecaterina Andronescu - Ministrul Educaţiei şi Cercetării 
- dl.Şerban Constantin Valeca - Ministru delegat pentru activitatea de 

cercetare 
- dl.Eugen Simion - Preşedintele Academiei Române 
 
Joi, 24 octombrie 2002 
  
Finalizarea avizelor asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 

2003, secţiunile: învăţământ, cercetare ştiinţifică, Academia Română, tineret şi 
sport. 

 
În ziua de luni, 21 octombrie 2002, dl.prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu, 

preşedintele Comisiei, s-a întâlnit cu preşedinţii federaţiilor sportive pentru a lua 
în dezbatere unele propuneri de modificare şi completare a Legii educaţiei fizice 
şi sportului. Dezbaterea va fi reluată într-o şedinţă viitoare, după studiul 
propunerilor de modificare şi completare. La şedinţă au participat în calitate de 
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invitaţi dl.Georgiu Gingăraş, Ministrul Tineretului şi Sportului şi dl.Nicolae 
Mărăşescu, secretar de stat. 

În şedinţa comună a Comisiilor de învăţământ şi ştiinţă de la Camera 
Deputaţilor şi de la Senat desfăşurată în ziua de 22 octombrie 2002, s-au 
dezbătut problemele importante ale activităţii de cercetare ştiinţifică şi 
dezvoltare tehnologică din domeniile agriculturii şi industriei alimentare privind:  

! Protecţia patrimoniului funciar deţinut de unităţile de cercetare - 
dezvoltare şi stoparea trecerilor ilegale de terenuri din domeniul public în 
domeniul privat, conform prevederilor Legii nr.290/2002; 
! Starea economică şi financiară a unităţilor de cercetare-dezvoltare  

din domeniul agriculturii şi  posibilităţi de sprijin pentru diminuarea 
obligaţiilor bugetare neachitate, înregistrate până la data apariţiei Legii 
nr.290/2002. 
 Dezbaterea a avut loc în prezenţa invitaţilor: Ecaterina Andronescu, 
ministrul educaţiei şi cercetării; Ilie Sârbu, ministrul agriculturii, 
alimentaţiei şi pădurilor; Oană Gheorghe, secretar de stat la Ministerul 
Finanţelor Publice; Ionel Fleşariu, secretar de stat la Ministerul 
Administraţiei Publice; Adrian Câmpurean, secretar de stat la Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării; Cristian Hera, preşedintele Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice; directori din ministerele menţionate. 
 În consens cu rezultatele dezbaterilor, cele două Comisii au adoptat în 
unanimitate un comunicat care precizează următoarele: 
1. Acordarea unui sprijin susţinut pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare în domniile agriculturii, în concordanţă cu Legea 290/2002; 
2. Necesitatea şi oportunitatea ca Ministerul Finanţelor Publice şi 

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor să sprijine 
reeşalonarea obligaţiilor bugetare precum şi scutirea de la plata 
majorărilor de întârziere şi a penalităţilor aferente, din sarcina 
unităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din domeniul 
agricol; 

3. Revendicările asupra terenurilor aparţinând unităţilor de cercetare-
dezvoltare agricolă să fie verificate sub raportul legalităţii, de comisii 
mixte, care să informeze comisiile Parlamentului asupra constatărilor 
şi concluziilor rezultate. 

Comunicatul celor două comisii a fost trimis ministerelor  interesate, 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi unităţilor de cercetare subordonate 
acesteia. 

În ziua de marţi, 22 octombrie a.c. ora 15,00 Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport de la Camera Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, 
ecologie şi sport de la Senat au dezbătut proiectul de Lege privind Bugetul de 
stat pe anul 2003, secţiunea tineret şi sport. În urma dezbaterilor s-a hotărât 
eliberarea avizului favorabil cu amendamentele cuprinse în raport. 
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Miercuri, 23 octombrie a.c. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport de la Camera Deputaţilor, împreună cu Comisia pentru învăţământ şi 
ştiinţă de la Senat au luat în dezbatere proiectul de Lege privind Bugetul de stat 
pe anul 2003, secţiunile învăţământ, cercetare ştiinţifică, Academia Română. 
Amendamentele formulate de domnii deputaţi şi senatori se regăsesc în avizele 
favorabile ale comisiilor. 

 
 
 
 
     PREŞEDINTE 
    Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 
 
 
 

 

 

 

   
   

 


