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   PROCES-VERBAL 

al şedinţei comune a Comisiilor de specialitate de la Camera 

Deputaţilor şi Senat, din ziua de 27 octombrie 1999 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi 

motivat 2 deputaţi. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

- Adrian Miroiu – Secretar de stat 

- Mircea Fronescu – Secretar de stat 

Agenţia Naţională pentru Ştiinţă şi Tehnologie 

- Lanyi Szabolcs – preşedinte 

- Dana Gheorghe 

Ministerul de Finanţe 

- Roxana Petrescu 

Sindicate 

- Cătălin Croitoru – F.E.N. 

- Radu Minea – FSLCR 

- Aurel Cornea – FSLI 
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Consiliul Naţional al Rectorilor 

 
- Alexandru Fărcaş – Vicepreşedinte 

- Gheorghe Zgură – Vicepreşedinte 

- Laurenţiu Popescu – Rector 

C.N.E.A.A. 

- Ioan Mihăilescu – preşedinte 

- Paul Sterian – secretar 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1.  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
1999.Aviz. 

 
2. Iniţierea procedurilor privind reînnoirea C.N.E.A.A. 
 
3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.87/1998 privind înfiinţarea Comisiei de evaluare şi acreditare 
a Învăţământului Preuniversitar. – Raport de mediere. 

 
4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.42/1998 pentru modificarea art.28 din Ordonanţa 
Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, 
dezvoltării tehnologice şi inovării. – Raport de mediere. 

 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru 
studenţii din învăţământul de stat. – Raport de mediere. 

 
Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune să se dea cuvântul 

reprezentanţilor Consiliului Naţional al Rectorilor, pentru a prezenta 

situaţia existentă în acest moment în învăţământul superior. 

Dl. vicepreşedinte Alexandru Fărcaş precizează că suma alocată 

este insuficientă; o reformă nu se poate face fără resurse; dacă nu se 

suplimentează bugetul, intră în colaps sistemul universitar; fără o 
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sprijinire substanţială în planul educaţiei nu se poate vorbi de 

reformă; trebuie să se găsească resursele tangent apropiate faţă de 

resursele europene; consideră că se pot găsi soluţiile pentru rezolvarea 

acestei situaţii. 

Dl. Secretar de stat Adrian Miroiu arată că sumele alocate pentru 

învăţământul superior sunt foarte mici; sumele pentru burse nu au ţinut 

cont de creşterea dolarului, generaţia care a terminat în vară este mai mică 

ca număr decât generaţia de studenţi care a intrat în această toamnă; se 

plătesc salariile din venituri extrabugetare; există situaţii diferite între 

universităţi. 

Dl. Secretar de stat Mircea Fronescu arată că a doua parte a 

salariului din luna decembrie se va acorda anul viitor; ministerul mai are 

unele datorii din aplicarea Legii nr.154 (500 miliarde); dl. ministru 

Remeş sugera în şedinţa de Guvern să se modifice Hotărârea de Guvern 

care se referă la sporurile rurale sau de izolare, numai că suma adunată ar 

fi foarte mică cca. 10 miliarde, care nu ar rezolva problema 

învăţământului preuniversitar; ministerul mizează pe o nouă rectificare de 

buget; fondul de susţinere de 2 % nu aduce o sumă foarte mare şi mai 

apare şi situaţia că banii se duc la salarii nu la investiţii; trebuie găsită o 

soluţie pentru stingerea acestui conflict. 

D-na Roxana Petrescu – expert, Ministerul Finaţelor, asigură că în 

cadrul ministerului se analizează cu responsabilitate situaţia 

învăţământului şi se încearcă să se găsească soluţii; bugetul este 

echilibrat, dacă se acordă suplimentări unor sectoare, aceasta duce la 

diminuarea sumelor altor ordonatori de credite. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că s-a ascultat punctul de 

vedere al Consiliului Naţional al Rectorilor, al Ministerului Educaţiei 

Naţionale şi al Ministerului de Finanţe şi întreabă dacă se acceptă să fie 

ascultat şi un reprezentat al sindicatelor; se acceptă, în unanimitate 

această propunere. 
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Dl.Cătălin Croitoru, preşedintele Federaţiei Educaţiei 

Naţionale consideră că este foarte greu de înţeles de ce finanţarea 

educaţiei trebuie să fie mereu o luptă, un război; fără educaţie nu se poate 

marge mai departe; la întâlnirea cu sindicatele dl. ministru Remeş a cerut 

documente noi, tabele; se sacrifică salariaţii din învăţământ; situaţia 

cadrelor didactice este de disperare nu de inflamare; trebuie gândită cu 

simţ de răspundere această situaţie disperată, care poate duce la 

distrugerea şi haosul sistemului educaţional. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că s-au conturat două 

alternative: una de acceptare a Ordonanţei aşa cum este, şi a doua 

alternativă, de avizare a Ordonanţei cu amendamente care să cuprindă 

sumele pentru rectificare; după şedinţă, corpul tehnic să întocmească 

avizul cu amendamente. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan propune să se treacă direct la vot, fără 

alte discuţii, pentru a se putea continua cu punctul următor al ordinei de 

zi. 

Dl. senator Tiberiu Vladislav nu este de acord cu propunerea d-lui 

preşedinte Anghel Stanciu. 

Dl. deputat Sorin Stănescu doreşte ca votul să fie exprimat numai 

în prezenţa membrilor Comisiilor, fără invitaţi. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu consideră că este cazul să se 

atragă atenţia Ministerului de Finanţe despre situaţia dramatică din 

şcoală, care trebuie tratată cu responsabilitate. 

Dl. deputat Virgil Petrescu este de părere că trebuie făcut în aşa fel 

încât să se găsească soluţii viabile; este de acord că este necesară o 

suplimentare a bugetului, dar propune o variantă mixtă, nu e de acord cu 

varianta ministerului. 

Dl. senator Emil Tocaci este de acord cu amendarea Ordonanţei şi 

consideră că votul se putea exprima şi în faţa sindicatelor. 
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Dl. deputat Petre Moldovan atrage atenţia că trebuie să se 

asigure şi nedepăşirea deficitului bugetar; este de acord cu amendarea 

Ordonanţei dar cu sumele strict necesare; de acord să lucreze corpul 

tehnic la avizul cu amendamente. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului acordarea avizului cu 

amendamente care să specifice sumele de bani stric necesare; cu 

unanimitate de voturi se aprobă.  Se continuă cu cercetarea ştiinţifică, este 

invitat dl.preşedinte Lanyi, să prezinte situaţia din acest sector. 

Dl. preşedinte Lanyi Szabolcs arată că situaţia este foarte grea în 

cercetare; s-a făcut o solicitare Guvernului, în sensul de a redirecţiona 

unele sume de la ministerele economice pentru ştiinţă, pentru o relansare 

economică şi dl. Prim Ministru a fost de acord; solicită Comisiilor să fie 

de acord cu o rectificare pozitivă pentru Planul de cercetare-dezvoltare şi 

cu nişte mişcări de sume în interior. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului această propunere, 

care se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Dl. deputat Virgil Petrescu propune amendarea art.24 astfel:  

“Sumele restante reprezentând cheltuieli materiale şi servicii şi de 

capital ale anului 1998 aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 

excepţia unităţilor de învăţământ special, se asigură din bugetul local al 

unităţii administrativ teritoriale de care aparţin şi în cazuri deosebite din 

Fondul special pentru susţinerea învăţământului de stat. Bursele 

stabilite în condiţiile legii şi neacordate în anul 1999 din bugetele locale 

se suportă din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale”. Propunerea a 

fost adoptată cu 23 voturi pentru, 2 împotrivă şi o abţinere. 

Dl. deputat Virgil Petrescu propune eliminarea alin.(1) de la art.37; 

supusă votului propunerea se aprobă cu 25 voturi pentru şi 3 abţineri. 

În continuare se supune votului propunerea făcută de dl. preşedinte 

Anghel Stanciu de eliminare alin.(2) de la art.37; propunerea nu s-a 

aprobat, a întrunit 14 voturi împotrivă, 12 voturi pentru, 2 abţineri. 
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Dl. deputat Virgil Petrescu propune modificarea alin.(2) de la 

art.37, în sensul: “În anul 1999, sumele constituite din fondul special de 

susţinere a învăţământului de stat potrivit Ordonanţei Guvernului 

nr.75/1999 se pot utiliza pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale 

unităţilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar din subordinea 

Ministerului Educaţiei Naţionale.” Propunerea a fost respinsă cu 14 voturi 

pentru, 11 împotrivă şi 4 abţineri. 

Comisia a adoptat, fără modificări, bugetul Ministerului Tineretului 

şi Sportului. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului eliberarea avizului pe 

ansamblu, care s-a aprobat cu 22 voturi pentru, un vot împotrivă şi 3 

abţineri. 

La punctul 2 al ordinei de zi, după dezbateri şi comentarii asupra 

procedurii de lucru, (la care au luat cuvântul următorii senatori şi 

deputaţi: Emil Tocaci, Florin Bogdan, Gheorghe Secară, Liviu Maior, 

Gheorghe Tarna, Aureliu Săndulescu,  Virgil Petrescu, Anghel Stanciu), 

Comisiile reunite au hotărât ca cele două Birouri ale Comisiilor să se 

întrunească şi să propună o procedură de lucru simplificată, care să 

permită selectarea şi audierea candidaţilor în funcţie de specialităţile şi 

locurile disponibile din Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi 

Acreditare. Propunerile celor două Birouri vor fi supuse dezbaterii într-o 

şedinţă viitoare şi apoi înaintate Birourilor Permanente reunite, spre 

aprobare. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte Anghel Stanciu, declară 

închise lucrările. 

 

 

PREŞEDINTE    SECRETAR 

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