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La lucrările Comisiei sunt prezenţi 29 deputaţi, nici un absent. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Confirmarea, în baza art.41 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, a propunerii Grupului Parlamentar P.R.M. pentru 
funcţia de preşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport.  

2. Activitate  în subcomisiile de lucru pentru elaborarea 
rapoartelor şi avizelor la următoarele proiecte de lege: 
-  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.57/1999 privind obligativitatea avizării de 
către Ministerul Tineretului şi Sportului a schimbării 
destinaţiei sau  desfiinţării unor baze sportive aparţinând 
domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale. – Raport – 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.62/1999 privind înfiinţarea Centrului de Management 
pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice Universitare. – Raport – 

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.75/1999 privind constituirea fondului special 
de susţinere a învăţământului de stat. – Raport – 
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- Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.83/1999 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1992 privind 
organizarea statisticii publice. – Aviz – 

- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.85/1999 privind scutirea de la plata taxelor 
vamale a importurilor de materiale, echipament şi instalaţii 
sportive al federaţiilor sportive naţionale şi al Comitetului 
Olimpic Român. – Aviz - 

 
Dl. preşedinte Anghel Stanciu informează despre memorandumul 

sosit de la  Departamentul pentru relaţii externe, care aduce la cunoştinţă 

despre aprobarea Biroului Permanent de a participa un membru al 

Comisiei (din partea majorităţii) la a doua sesiune a Comisiei mixte 

interguvernamentale româno-ucrainiene, în problemele minorităţilor 

naţionale, care se va desfăşura la Kiev, în perioada 28-29 septembrie a.c. 

Cu unanimitate de voturi, a fost desemnat să participe dl. deputat Eugen 

Hilote. 

De asemenea, dl. preşedinte Anghel Stanciu informează despre 

adresa sosită de la Biroul Permanent care a aprobat solicitarea Comisiei 

buget, finanţe, bănci de a fi sesizată în fond cu Ordonanţele nr.75/1999 şi 

nr.62/1999, iar Comisia noastră urmând a elabora avize, deşi iniţial 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată în fond. 

Biroul Comisiei a solicitat aprobarea Biroului Permanent ca la aceste 

proiecte de legi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport să 

elaboreze raport în fond, împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

În prezenţa vicepreşedintelui Camerei Deputaţilor, dl. Axinte 

Gaspar, s-a trecut la discutarea primului punct al ordinei de zi, 

confirmarea, în baza art.41 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a 

propunerii Grupului Parlamentar P.R.M. pentru funcţia de preşedinte al 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  
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Dl. Axinte Gaspar precizează că asigură legătura dintre Biroul 

Permanet şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;la 

începutul legislaturii 1996 funcţia de preşedinte al Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a revenit Grupului Parlamentar PRM, 

care l-a desemnat pe dl. Anghel Stanciu;  în urma demisiei depusă de dl. 

Anghel Stanciu, la Biroul Permanent s-a primit solicitarea Grupului 

Parlamentar PRM, de reconfirmare a d-lui Anghel Stanciu în funcţia de 

preşedinte; potrivit regulamentului este vorba de o reconfirmare şi ca 

atare este supusă votului Comisiei. 

La discuţii au luat parte următorii deputaţi: Ferenc Asztalos, Sorin 

Stănescu, Petre Moldovan, Napoleon Antonescu, Mihai Vitcu, Gheorghe 

Tarna, Alexandru Ionescu, Mariana Stoica, Petru Bejinariu, Ecaterina 

Andronescu, Virgil Petrescu, Gheorghe Andrei, Nicolae Vasilescu. 

Supusă votului propunerea de reconfirmare a d-lui Anghel Stanciu în 

funcţia de preşedinte al Comisiei; Comisia cu 21 voturi pentru, 2 

împotrivă şi o abţinere, aprobă ca funcţia de preşedinte să fie exercitată, 

în continuare,  de dl. Anghel Stanciu. 

În continuare dl. deputat Alexandru Ionescu în calitate de raportor 

la proiectul de Lege privind formarea psihologilor, prezintă raportul; au 

fost consultate personalităţi din lumea medicală şi profesori de psihologie 

de la Universitatea din Bucureşti;  legea este o măsură de protecţie socială 

pentru psihologi, o categorie de specialişti care urmează să se afirme în 

viaţa societăţii româneşti moderne; se atrage atenţia că o astfel de lege nu 

face altceva decât să încarce sistemul juridic; se remarcă că este prea mult 

ca o lege să să statueze o anumită meserie; supune dezbaterii Comisiei 

acest proiect de lege. 

În urma discuţiilor s-a conturat ideea că nu se poate ca fiecare 

meserie să-şi facă o lege proprie; este un abuz de legi în acest domeniu, se 

crează precedente periculoase, sunt alte priorităţi. La dezbateri au luat 



 4
cuvântul:  Napoleon Antonescu, Sorin Stănescu, Petre Moldovan, 

Petru Bejinariu, Mariana Stoica. 

Dl. Anghel Stanciu precizează că s-a creionat ideea că acest proiect 

de lege ar continua o practică care nu ar fi benefică pentru societatea 

românească în ansamblu, prin crearea de caste profesionale; supune 

votului respingerea proiectului de lege cu motivaţiile respective; proiectul 

de lege este respins cu 23 voturi împotrivă şi o abţinere. 

În continuare, dl. deputat Petre Moldovan prezintă raportul la 

Ordonanţa nr.85/1999; recomandă aviz favorabil. Având în vedere 

caracterul limitat în timp a acestei reglementări, aşa cum rezultă din 

expunerea de motive a Guvernului, propunem ca în text să fie precizat că 

scutirile de la plata taxelor vamale se referă la importul de materiale, 

echipamente şi instalaţii sportive necesare pregătirii şi participării 

sportivilor români la Jocurile Olimpice din anul 2000. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului acordarea avizului 

favorabil la Ordonanţa nr.85/1999; aceasta este aprobată cu unanimitate 

de voturi. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu solicită să facă parte din 

subcomisia de lucru a Ordonanţei nr.75/1999; cu unanimitate de voturi se 

aprobă această solicitare. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl. Anghel Stanciu declară închise 

lucrările în plenul comisiei. În continuare activitatea se desfăşoară în 

subcomisiile de lucru pentru întocmirea rapoartelor şi avizelor la 

proiectele de legi aflate în portofoliul Comisiei. 

 

         PREŞEDINTE    SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu              Prof.dr.Alexandru Ionescu 
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