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        SINTEZA 

    lucrărilor comisiei din 25 - 28 august 1997 

 

Potrivit aprobării Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 668/1997, 

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

zilele de 25 - 28 august 1997, având următoarea ordine de zi: 

1. Analiza şi dezbaterea propunerii legislative pentru protecţia animalelor 

vertebrate în domeniul experimentării şi al altor proceduri efectuate în scopuri 

ştiinţifice. 

2. Analiza unor scrisori şi memorii adresate Comisiei privind Ordonanţa de 

urgenţă de modificare şi completare a Legii învăţământului. 

Comisia a luat în discuţie propunerea legislativă pentru protecţia animalelor 

vertebrate în domeniul experimentării şi altor proceduri în scopuri ştiinţifice. 

În acest sens s-au analizat avizele primite de la Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, de la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, de la Consiliul Legislativ. 

De asemenea s-au analizat punctele de vedere ale Guvernului cât şi ale unor 

factori interesaţi printre care: Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Ministerul 

Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi 

Medicină Veterinară Bucureşti, Institutul pentru Controlul de Stat al 

medicamentului şi cercetări farmaceutice - Petre Ionescu Stoian Bucureşti, 

Asociaţia pentru apărarea drepturilor animalelor Bucureşti. 
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Avizele cât şi punctele de vedere menţionate cuprind numeroase observaţii 

de care iniţiatorul va trebui să ţină seama. De asemenea se aşteaptă şi alte puncte 

de vedere asupra iniţiativei legislative, puncte de vedere solicitate de Comisie unor 

factori interesaţi (Academia Română, instituţii de învăţământ superior de profil, 

institute de cercetare). 

Ţinând seama de aspectele sesizate în avize şi în punctele de vedere, 

domnul deputat prof.dr.Alexandru Ionescu, iniţiatorul proiectului de lege, a 

hotărât să îl retragă pentru ca acesta să fie îmbunătăţit, punct de vedere însuşit de 

către Comisie. 

Totodată Comisia a subliniat necesitatea acestei legi, lege care ia în 

considerare atât exigenţele ştiinţifice cât şi cele etice care trebuie să fie prezente în 

cuprinsul cercetării, urmărindu-se de fapt eliminarea experimentelor inutile, 

folosirea metodelor alternative cât şi perfecţionarea metodelor în sensul evitării în 

cea mai mare măsură a suferinţelor animalelor. 

La punctul doi al Ordinii de zi au fost analizate mai multe scrisori, memorii 

şi amendamente adresate Comisiei privind Ordonanţa de urgenţă de modificare şi 

completare a Legii învăţământului. 

Observaţiile, propunerile şi amendamentele se referă la textul Ordonanţei, 

mai cu seamă la modificările din Capitolul XII, Invăţământul pentru persoanele 

aparţinând minorităţilor naţionale. Alte propuneri vizează structura sistemului de 

învăţământ, religia ca disciplină de studiu, admiterea în învăţământul liceal şi 

postliceal, admiterea în învăţământul superior, autonomia universitară, 

componenţa consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, Consiliul 

elevilor, reglementări de ordin economic şi financiar ş.a. 

Comisia a stabilit ca toate aceste observaţii, propuneri şi amendamente să 

fie sintetizate pe articole şi apoi, analizate în Comisie odată cu dezbaterea textului 

Ordonanţei de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii învăţământului. 
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Totodată s-a stabilit să se revină cu o adresă la Inspectoratele şcolare 

judeţene şi Instituţiile de învăţământ superior pentru a ne înainta eventualele 

observaţii şi amendamente în jurul datei de 15 septembrie 1997. 

Din numărul total al membrilor comisiei (29) au absentat (7), după cum 

urmează: 

- Asztalos Ferenc - Grup Parlamentar UDMR 

- Becsek Garda    - Grup Parlamentar UDMR 

- Drăgănescu Ovidiu - Grup Parlamentar Naţional Liberal 

- Ionescu Anton - Grup Parlamentar Naţional Liberal 

- Palade Dan - Grup Parlamentar PNTCD-CE 

- Săndulescu Aurelia - Grup Parlamentar PNTCD-CE 

- Stoica Mariana - Grup Parlamentar al USD-PD. 

 

 

 

     P R E Ş E D I N T E,                S E C R E T A R, 
 

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

 


