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La lucrările comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi,

după cum urmează:

1. Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL

2. Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PDSR

3. Rus Emil - Grupul Parlamentar al PRM

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:

- d-na Ecaterina Andronescu - Ministrul Educaţiei şi Cercetării

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Vicepreşedinte Anton Ionescu.

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea şi completarea Legii

învăţământului nr.84/1995 (procedură de urgenţă).Raport

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2000

pentru stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în ţară a

specialiştilor tineri.Stabilirea raportorilor.

3. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2001. Studiu individual.

4. Activitate în subcomisia de lucru pentru analiza universităţilor

particulare propuse pentru acreditare.
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La punctul 1 din ordinea de zi, proiectul de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea şi

completarea Legii învăţământului nr.84/1995, dl.vicepreşedinte Anton Ionescu

informează Comisia că s-a distribuit un preraport întocmit de subcomisia

desemnată, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care va fi luat în

dezbatere, după ce va fi audiat punctul de vedere al d-nei ministru Ecaterina

Andronescu.

D-na ministru Ecaterina Andronescu solicită să se amâne dezbaterile la

Ordonanţa nr.206/2000, deoarece preraportul înaintat a suferit modificări şi de

abia acum pune la dispoziţia Comisiei un nou preraport care trebuie studiat de

membrii Comisiei.

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu supune votului propunerea de amânare a

dezbaterilor asupra Ordonanţei nr.206/2000. Cu unanimitate de voturi se aprobă

amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare.

Se continuă cu punctul 2 din ordinea de zi,  proiectul de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2000 pentru stabilirea unor măsuri

pentru stimularea revenirii în ţară a specialiştilor tineri.

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu arată că pentru această ordonanţă trebuie

să se stabilească raportorii, care vor întocmi un preraport, ce va fi luat în

dezbatere într-o şedinţă viitoare. În urma propunerilor s-au stabilit următorii

raportori: Baltă Mihai - PDSR, Ionescu Marian - PRM şi Asztalos Ferenc -

UDMR.

În continuare au loc discuţii preliminare la proiectul Legii Bugetului de

Stat pe anul 2001.

D-na ministru Ecaterina Andronescu menţionează că a distribuit

membrilor Comisiei, Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor

Ordonanţei de urgenţă nr.32/2001 referitoare la finanţarea unităţilor de



3

învăţământ preuniversitar de stat, elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării,

Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice. Adresează

rugămintea ca, după studierea acestor Norme Metodologice, să se facă observaţii

pe marginea lor pentru a putea fi îmbunătăţite. De asemenea arată că are în

vedere prelucrarea acestor Norme Metodologice cu toate Inspectoratele Şcolare

Judeţene, pentru ca mecanismul de aplicare să funcţioneze bine.

În continuare, lucrările s-au desfăşurat în cadrul subcomisiei de lucru

pentru analiza universităţilor particulare propuse pentru acreditare.

        PREŞEDINTE    SECRETAR

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu               Ing.Nicolae Vasilescu
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