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   PROCES-VERBAL 

        al şedinţei Comisiei din ziua de 10 decembrie 1997 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi 4 deputaţi. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- dl. conf.dr. Petre Ţurlea - deputat 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu, 

preşedintele Comisiei. 

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

1. Informare privind proiectele de legi aflate în lucru la Comisie. 

2. Propunere legislativă privind reînfiinţarea Şcolii Române din Franţa. 

 Raportori - deputaţii: 

 Acad.Aureliu Săndulescu 

 Ing.Mariana Stoica 

 Conf.univ.dr.Mihai Dorin Drecin 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.76/1997 

privind majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din 

învăţământ (aviz pentru Comisia de muncă şi protecţie socială). 

4. Activitate în cadrul subcomisiei de evaluare şi analiză a activităţii 

Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare. 

La punctul 1 al ordinei de zi preşedintele Comisiei prof.univ.dr.ing.Anghel 

Stanciu a făcut o informare privind proiectele de legi aflate în lucru şi stadiul 

pregătirii acestora pentru dezbatere în Comisie. 
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La punctul 2 al ordinii de zi dl. deputat Dorin Mihai Drecin a prezentat 

raportul colectivului de analiză a propunerii legislative. 

Comisia a dezbătut în continuare propunerea legislativă, în prezenţa 

iniţiatorului acesteia, conf.dr. Petre Ţurlea, deputat. 

Pe marginea iniţiativei legislative au luat cuvântul următorii deputaţi: 

Alexandru Ionescu, Virgil Petrescu, Aurel Săndulescu, Ioan Vida-Simiti, 

Alexandru Brezniceanu, Anton Ionescu, Gheorghe Secară, Ecaterina Andronescu, 

Dan Palade, Vasile Berci, Petre Ţurlea şi expert parlamentar Simion Cioată. 

 În urma dezbaterilor, Comisia cu majoritate de voturi, a fost de acord să 

ceară autorului reformularea textului, în termen de 7 zile, în concordanţă cu 

propunerile colectivului de raportori şi a observaţiilor din avizele referitoare la 

această iniţiativă legislativă. Iniţiatorul a fost de acord cu această solicitare. 

Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege înscris la punctul 3 în ordinea 

de zi, de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă nr.76/1997 privind majorarea salariilor 

de bază pentru unele categorii de personal din învăţământ. În urma dezbaterilor, 

Comisia a avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege menţionat 

cu următoarele amendamente: 

La art.1 - să se introducă un alin.(2) cu următorul conţinut: 

(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi personalului din cadrul autorităţilor 

publice, centrale şi locale, ale sistemului naţional de învăţământ. 

La art.2 - să se introducă un alin.(2) cu următorul conţinut: 

(2) Orice altă prevedere privind salarizarea categoriilor de personal din 

învăţământul de stat menţionate la art.1, contrară prezentului act normativ, se 

abrogă. 

La propunerea d-lui deputat Ionel Marineci, Comisia a hotărât să invite pe 

dl. Liviu Tăbăcaru, Secretar de Stat la Departamentul pentru Protecţia Copilului, 

în şedinţa viitoare, pentru clarificarea unor aspecte cuprinse în Ordonanţa 

nr.26/1997. 
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La propunerea d-lui deputat Gheorghe Tarna Comisia a fost de acord să 

invite într-o şedinţă viitoare pe dl. prof.univ.dr. Andrei Marga, Ministrul Educaţiei 

Naţionale pentru a dezbate unele aspecte referitoare la reforma învăţământului 

preuniversitar. În acest sens se va întocmi o listă de probleme care vor fi analizate 

în şedinţa de birou din 16 decembrie 1997 şi se vor transmite domnului ministru. 

Pentru proiectul de Lege privind afilierea Academiei Române la unele 

organizaţii internaţionale, Comisia a stabilit ca raportori pe domnii deputaţi Aurel 

Săndulescu şi Alexandru Ionescu. 

Cu unanimitate de voturi Comisia a hotărât cooptarea d-lui Alexandru 

Brezniceanu în cadrul subcomisiei de evaluare şi analiză a activităţii C.N.E.A.A.  

În continuare activitatea s-a desfăşurat în cadrul subcomisiei de evaluare şi 

analiză a activităţii Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare. Au 

fost studiate documentele înaintate de C.N.E.A.A., universităţi particulare 

autorizate sau neautorizate, precum şi alte documente furnizate de membrii 

subcomisiei. S-a stabilit proiectul de elaborare a raportului final, potrivit misiunii 

subcomisiei.  

Subcomisia va studia în continuare documentele existente, precum şi 

eventualele propuneri de amendare a Legii nr.88/1993. 

 

           PREŞEDINTE     SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel  Stanciu         Prof.univ.dr.ing.Ecaterina 

Andronescu 

 
 


