
COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
BUCUREŞTI.................... 
Nr....................................... 

        PROCES-VERBAL 

      al şedinţei Comisiilor de specialitate ale celor două Camere  

   din zilele de 25, 26 şi 27 martie 1997 

I. Marţi 25 martie 1997 

La lucrările şedinţei sunt prezenţi 29 deputaţi, nici-un absent şi 8 senatori şi 

5 absenţi. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- Petrescu Virgil - ministrul învăţământului 

- Stănescu Cornel - director general la Ministerul Învăţământului 

- Radu Ana - dir.gen.adj. la Ministerul Finanţelor 

- Petrescu Roxana - expert - Ministerul Finanţelor 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. George Pruteanu - preşedintele 

Comisiei pentru învăţământ şi ştiinţă de la Senat. 

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

Dezbaterea proiectului de Lege privind Bugetul de Stat pe anul 1997: 

- marţi 25 martie 1997, orele 10,00, secţiunea privind bugetul pentru 

învăţământ. 

Cele două comisii reunite au hotărât să avizeze favorabil proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 1997, cu următoarele amendamente: 

 Ministerul Învăţământului 

1. Art.16 (4) Textul să fie reformulat astfel: 

Pentru finanţarea unor acţiuni de integrare europeană în domeniul 

învăţământului, Ministerul Învăţământului va aloca până la suma de 19,9 miliarde 

lei. 

2. Art.16 (5) Textul va fi completat după cum urmează: 
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Veniturile proprii realizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ, în 

conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr.84/1995, inclusiv 

disponibilităţile existente la finele anului 1996, care rămân la dispoziţia 

Ministerului Învăţământului, precum şi cheltuielile ce se pot efectua din acestea la 

nivelul a 794,3 miliarde lei, sunt prevăzute în anexă la bugetul Ministerului 

Învăţământului. Veniturile realizate în valută se redistribuie conform Legii 

nr.84/1995, iar veniturile realizate în lei vor rămâne la dispoziţia unităţilor 

şcolare sau instituţiilor de învăţământ superior care le-au produs. 

3. Art.16 (7) - Text nou:  

Costurile pentru energie electrică, gaze, apă şi alte cheltuieli comunale 

pentru unităţile, instituţiile de învăţământ şi case de copii, vor fi calculate la 

nivelul de cost al consumurilor casnice. 

4. În anexa nr.3/15, la numărul maxim de personal ce se finanţează în anul 

1997, se suprimă ultima parte a textului însemnat cu steluţă: "cu încadrarea în 

cheltuielile de personal aprobate" 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

1. Art.16 (1)  Să se înlocuiască suma de 6739,1 miliarde lei cu suma de 

7533,4 miliarde lei (Anghel Stanciu). 

2.Art.16 (5) Alin.nou: Bugetul Ministerului Învăţământului va fi 

suplimentat cu suma de 794,3 miliarde lei la prima rectificare de buget (Anghel 

Stanciu). 

3. Anexa 3/15  Să se transfere 5 miliarde lei de la Capitolul Deplasări la 

Capitolul Cercetare ştiinţifică (Anghel Stanciu). 

 

4. Anexa 3/15  (detalierea pe articole de cheltuieli) - Numărul maxim de 

personal ce se finanţează în anul 1997 la învăţământ să fie de 414000 cât 



 

 

3

3

funcţionează în prezent şi nu 401000 cât se propune în proiectul de buget 

(Gheorghe Secară). 

 

5. Anexa 3/15, poziţiile 81 şi 82 - Suma alocată pentru continuarea 

lucrărilor la Grădiniţa din Municipiul Slobozia să fie redistribuită pentru 

finalizarea localului cu 16 săli de clasă din oraşul Ţăndărei (Gheorghe Tarna). 

 

6. "La Capitolul Învăţământ, deşi în programul bugetar al anului 1997 

Ministerul Învăţământului are prevăzute sume pentru construcţia de noi şcoli, atât 

în Brăila cât şi în Ianca, a fost omisă consolidarea şi repararea capitală a clădirii 

liceului "Gheorghe Munteanu Murgoci" din Brăila, procesul instructiv-educativ 

desfăşurându-se în locaulul unei şcoli generale. 

Lucrările au fost începute în 1996, iar pentru a fi continuate în 1997 mai 

sunt necesare 3 miliarde lei; la care se adaugă fonduri pentru lucrările de asigurare 

a apei potabile, a agentului termic şi a înlocuirii instalaţiilor sanitare cu grad 

avansat de uzură la 75 % din şcoli."(George Dragu). 

 

7.  Construirea unei şcoli în municipiul Rădăuţi.  

   - În cartierul Obor nu există spaţiu pentru învăţământ, iar la cea mai 

apropiată şcoală (Şcoala generală nr.3) învăţământul se desfăşoară în trei 

schimburi, folosind cabinetele şi laboratoarele drept săli de clasă. Acest nou spaţiu 

ar acoperi şi marea nevoie de săli pentru grădiniţa de copii (acum grădiniţa 

funcţionează într-o casă naţionalizată, cu un grad înaintat de degradare şi 

dobândită de proprietar). 

     - Construcţia şcolii a fost solicitată în fiecare an după 1989 şi în anul 

1996, Inspectoratul şcolar judeţean Suceava a comunicat Primăriei municipiului 

Rădăuţi că această şcoală va fi cuprinsă în planul de investiţii al Ministerului 

Învăţământului pentru anul 1997.(Petru Bejinariu). 
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II. Miercuri 26 martie 1997 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 29 deputaţi, nici-un absent şi 8 senatori şi 

5 absenţi. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- Mircea Ciumara - ministrul finanţelor 

- Bujor Bogdan Teodoriu - ministrul cercetării şi tehnlogiei 

- Mircea Puşcă - secretar de stat M.C.T. 

- Domniţa Roşu - director M.C.T. 

- Radu Minea - preşedintele federaţiei sindicale din cercetare 

- Ana Radu  - dir.gen.adj. Ministerul Finanţelor 

- Roxana Petrescu - expert Ministerul Finanţelor 

- Virgiliu Constantinescu-preşedintele Academiei Române 

- Alexandru Balaban - secretar gen. Academia Română 

- Cornel Stănescu - director general Ministerul Învăţământului  

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

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

Dezbaterea proiectului de Lege privind Bugetul de Stat pe anul 1997 - 

secţiunile privind cercetarea ştiinţifică. 

I. AMENDAMENTE ADMISE: 

Art.27(1) Cheltuielile pentru cercetare ştiinţifică sunt în sumă de 1028,4 

miliarde din care: 45,6 miliarde cheltuieli de personal, 637,6 miliarde lei cheltuieli 

materiale şi servicii, 0,6 miliarde lei alocaţii în completarea veniturilor proprii ale 

instituţiilor publice, 314,6 miliarde lei transferuri şi 30,0 miliarde lei cheltuieli de 

capital. 

(2) În bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, la titlul "Transferuri" 

este cuprinsă şi suma de 10,0 miliarde lei pentru finanţarea cheltuielilor privind 
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întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea instalaţiilor speciale de interes naţional, 

potrivit Legii  nr.51/1996.  

(3) Text nou: Ministerul Cercetării şi Tehnologiei suportă din bugetul 

propriu suma necesară finanţării cheltuielilor de funcţionare a Reţelei Naţionale de 

Calculatoare. 

(4) Text nou: Fondurile pentru cercetare vor fi completate cu prioritate, la 

prima rectificare de buget, astfel încât activităţii de cercetare să-i revină cel puţin 

0,5 % din PIB. 

Sursa financiară: Fondurile suplimentare se propun a fi luate din Bugetul 

asigurărilor sociale de stat (350 miliarde lei) şi din Bugetul Secretariatului General 

al Guvernului (2 miliarde lei). 

 

Art.46. Sumele datorate de către agenţii economici la fondul special pentru 

cercetare-dezvoltare pentru perioada de până la 31 decembrie 1994 se fac venit la 

bugetul de stat pentru Ministerul Cercetării şi Tehnologiei. Regularizarea 

eventualelor sume vărsate, necuvenite fondului special pentru cercetare-

dezvoltare, se efectuează cu bugetul de stat pe baza documentelor justificative 

prezentate de agenţii economici. 

 

Anexa 3/27  - se va modifica corespunzător de către Ministerul Cercetării şi 

Tehnologiei inclusiv un transfer de 80 milioane de la deplasări externe la deplasări 

în ţară. 

 

Anexa 3/37 - se va modifica corespunzător de către Academia Română prin 

includerea la poziţia transferuri a celor două miliarde lei prevăzute suplimentar la 

art.27.  

 
 
 II. AMENDAMENTE RESPINSE 
 



 

 

6

6

Art.27 alin.(1)  

Propunere: Majorarea cheltuielilor pentru cercetare cu 500 miliarde lei, din 

care 480 miliarde lei la cheltuieli materiale şi servicii, 20 miliarde lei cheltuieli de 

capital. 

Motivaţie: Cercetarea ştiinţifică, ca sector prioritar, necesită fonduri 

suplimentare pentru menţinerea cel puţin la nivelul din anul 1996, mai ales în 

contextul situaţiei actuale din economie, când contractele directe dintre cercetare 

şi operatorii economici s-au diminuat. În aceste condiţii, se asigură un minim de 

resurse pentru menţinerea personalului de specialitate şi a laboratoarelor de 

cercetare. 

Iniţiator: GRUPUL PARLAMENTAR PDSR. 

 

III. Joi 27 martie 1997 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 29 deputaţi, nici-un absent ţi 15 senatori, 

nici-un absent. 

La lucrările şedinţei participă ca invitaţi: 

- dl. Sorin Stănescu - ministrul tineretului şi sportului 

- d-na Maria Buzdugan - dir.gen.adj. Ministerul Finanţelor 

- dl. Alexandru Mihăilescu - şef serviciu Ministerul Finanţelor 

Comisia a adoptat în unanimitate de voturi următoarea ordinea de zi: 

Dezbaterea proiectului de Lege privind Bugetul de Stat pe anul 1997 - 

secţiunea privind bugetul pentru tineret şi sport. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de fl. Anghel Stanciu, preşedinteşe 

Comisiei. 

AMENDAMENTE ADMISE: 

1. "Se alocă activităţilor de tineret în cadrul bugetului Ministerului 

Tineretului şi Sportului pe anul 1997 (anexa nr.3/18) suma de 23.812.500 mii lei 

rezultată în urma redistribuirii fondurilor prevăzute la capitolul 5901 din proiectul 

Bugetului de stat pe 1997." 
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Redistribuirea se face de la Capitolul 5901 din bugetul următoarelor 

ministere: 

 

a) din sumele alocate pentru activităţi sportive şi de tineret unor alţi 

ordonatori de credite: 

 

- Secretariatul General al Guvernului: 

* de la bugetul alocat Departamentului Protecţiei Minorităţilor Naţionale 

pentru Campania europeană de combatere a rasismului, antisemitismului, 

xenofobiei şi intoleranţei, capitolul 5901 (425.000 mii lei) se transferă 212.500 mii 

lei; 

* de la Departamentul Informaţiilor Publice, capitolul 5901 pentru acţiuni 

diverse (1.720.000 mii lei) se transferă 1.000.000 mii lei. 

 

- Ministerul Afacerilor Externe 

* capitolul 5901 (5.298.520 mii lei) se transferă 1.000.000 mii lei. 

 

- Ministerul Culturii 

* capitolul 5901 (421.793.105 mii lei) se transferă 4.000.000 mii lei. 

 

- Ministerul Transporturilor 

* capitolul 5901 (7.237.250 mii lei) se transferă 2.000.000 mii lei. 

 

- Ministerul Apărării Naţionale 

* capitolul 5901 (10.161.080 mii lei) se transferă 500.000 mii lei 

 

- Ministerul de Interne 

* capitolul 5901 (10.900.518 mii lei) se transferă 600.000 mii lei 
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b) Din suma alocată pentru activităţi sportive Ministerului Tineretului şi 

Sportului (128.802.900 mii lei) se transferă 3.000.000 mii lei, la bugetul 

Departamentului pentru tineret. 

2. "Se suplimentează bugetul pentru activităţi de sport din cadrul bugetului 

Ministerului Tineretului şi Sportului pe anul 1997 (anexa nr.3/18) cu suma de 

4.000.000 mii lei, de la rezerva de stat, pentru suplimentarea bugetului alocat 

Comitetului Olimpic Român. 

PREŞEDINTE     SECRETAR 

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


