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    SINTEZA 

            lucrărilor Comisiei din data de 3 februarie 1999 

 

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

ziua de 3 februarie 1999, între orele 9,00 – 16,00, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Moldova, privind recunoaşterea reciprocă a 
diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de 
învăţământ acreditate în România şi Republica Moldova, semnat la 
Chişinău la 20 iunie 1998. – Raport – 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României 
şi Guvernul Republicii Slovace privind recunoaşterea reciprocă a 
perioadelor de studii şi a actelor de studii eliberate de România şi 
Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 28 noiembrie 1998. – Raport 
– 

3. Proiect de Lege  privind restituirea în natură prin echivalare a unor 
imobile preluate în mod abuziv de către stat – Aviz – 

4. Propunere legislativă privind Legea Educaţiei Fizice şi Sportului 
(nr.308/3.XII.1998). 

5. Proiectul Legii Educaţiei Fizice şi Sportului (nr.3/26.I.1999). 
6. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.102/1998 

privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional. – 
Raport – Raportori: dl. deputat Andrei Gheorghe, dl.deputat Petre 
Moldovan. 

7. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.54/1998 
privind admiterea, cu taxă, în învăţământul superior de stat peste locurile 
finanţate de la bugetul de stat. – Raport – Raportori: d-na deputat 
Ecaterina Andronescu, dl.deputat Anton Ionescu. 
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Comisia a adoptat, cu majoritate de voturi, cu unele modificări, proiectele 

de legi înscrise la punctele 1, 2, 3 şi 7.  

Pentru cele două proiecte ale Legii Educaţiei Fizice şi Sportului a fost 

stabilită o subcomisie de lucru formată din următorii deputaţi: Anghel Stanciu, 

Ferenc Asztalos, Sorin Stănescu, Nicolae Vasilescu, Mihai Vitcu. Subcomisia 

urmează să-şi prezinte raportul în termen de 15 zile, abordând simultan cele două 

proiecte de legi menţionate.  

Dezbaterea asupra proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul 

educaţional urmează să fie reluată într-o şedinţă viitoare, după ce iniţiatorul, 

împreună cu raportorii, vor reface textul şi-l vor pune în acord cu prevederile Legii 

învăţământului şi a altor acte normative. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (29) au absentat motivat (3), după 

cum urmează: 

- Antonescu Niculae Napoleon – Grupul Parlamentar PDSR 

- Cotrutz Constantin Eremia – Grupul Parlamentar PDSR 

- Pavelescu Claudiu Costel – Grupul Parlamentar PNŢCD-CE. 
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