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   PROCES-VERBAL 

               al şedinţei Comisiei din ziua de 3 noiembrie 1999 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi toţi membrii. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

- Adrian Miroiu – Secretar de Stat 

- Mircea Fronescu – Secretar de Stat 

- Cătălin Baba – Consilier 

Consiliul Economic şi Social 

- Constantin Baroi – preşedintele Comisiei de învăţământ, ştiinţă 

şi cultură 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/1999 privind finanţarea organizării şi 
desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor 
didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul 
şcolar 1999-2000. Raport. 
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2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.112/1999 privind organizarea şi 
desfăşurarea celei de a doua sesiuni a examenului naţional de 
capacitate în anul 1999. Raport. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat.Raport. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare 
ale universităţilor prin bănci comerciale. Raport. 

5. Examinare în Comisie a demersului primit de la Universitatea 
de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragiale” din 
Bucureşti, privind finanţarea de la buget a activităţii instituţiei 
respective. 

6. Stabilirea subcomisiilor de raportori pentru proiectele de lege 
intrate la Comisie. 

 
P.S.: La ora 12,30 vor avea loc medierile la următoarele proiecte de legi: 
 

1. 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. 

 
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

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

 
La punctul l al ordinei de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/1999 privind finanţarea 

organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor 

didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 

1999-2000,  dl. ministru Mircea Fronescu prezintă economia acestei legi. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu consideră că prin acest text se 

invalidează art.11, alin.(7) din Statutul personalului didactic şi ar dori să 

ştie dacă este o excepţie numai pentru acest an. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos este de părere că ar trebui 

reformulat textul, să nu se facă referire la cei care de abia au absolvit, ci 

la cei care sunt în sistem. 
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Dl. deputat Napoleon Antonescu propune să fie respinsă 

ordonanţa. 

Dl. deputat Ioan Igna este de acord cu cele arătate de dl. Asztalos şi 

dl. Antonescu; se ajunge la un fel de licitaţie şi participanţii la concurs 

rămân şi fără bani şi fără post. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu consideră că cine susţine un concurs 

trebuie să plătească. 

Dl. deputat Alexandru Brezniceanu arată că un concurs de 

titularizare comportă interes şi din partea organizatorilor şi a 

participanţilor şi nu este corect să plătească numai o singură parte; 

reprezentanţii ministerului ar trebui să facă o evaluare aproximativă a 

costurilor acestui concurs; ordonanţa contravine unei legi organice. 

D-na deputat Mariana Stoica consideră că sunt nişte chestiuni care 

nu sunt suficient de bine  gândite şi în consecinţă este împotriva 

ordonanţei. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei este de acord cu ordonanţa, cu 

excepţia absolvenţilor care nu trebuie să plătească taxe. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu arată că ordonanţa şi-a făcut 

efectul din momentul publicării în Monitorul Oficial, dar comisia trebuie 

să dea un semnal ca acest lucru să nu se mai repete; s-au creat situaţii 

dramatice. 

Dl. deputat Vichentie Nicolaiciuc propune să plătească taxe numai 

candidaţii de la oraş, cei din mediul rural să susţină concursul gratuit, 

pentru a fi stimulaţi să meargă la sate. 

Dl. deputat Petru Bejinariu doreşte să precizeze că gratuitatea 

învăţământului este un concept şi nu o realitate; susţine respingerea 

ordonanţei. 

Dl. deputat Nusfet Şaganai ar dori să ştie dacă reprezentanţii 

ministerului cunosc cum se procedează în astfel de situaţii în alte ţări. 
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Dl. Sorin Stănescu consideră că se scapă din vedere faptul că 

această situaţie este generată de o situaţie de criză. 

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

una de respingere a ordonanţei şi una de amendare. Supune votului 

propunerea de respingere a ordonanţei, dar, cu 11 voturi pentru, 8 voturi 

împotrivă şi 4 abţineri, nu a fost aprobată. Cu modificările care se 

regăsesc în raport, ordonanţa este aprobată cu 13 voturi pentru şi 10 

abţineri. 

Se continuă cu punctul 2 al ordinei de zi, proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/1999 privind 

organizarea şi desfăşurarea celei de a doua sesiuni a examenului naţional 

de capacitate în anul 1999. În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, 

se aprobă proiectul de lege menţionat. 

Urmează punctul 3, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat.  

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că subcomisia s-a 

întrunit, împreună cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale; s-

au făcut unele modificări, care se regăsesc în preraportul întocmit de 

subcomisie. 

Dl. consilier Cătălin Baba prezintă pe scurt noutăţile şi modificările 

aduse ordonanţei, precum şi necesitatea ei. 

Dl. Constantin Baroi, preşedintele C.E.S.,  nu este de acord cu 

forma iniţială a ordonanţei; nu cunoaşte preraportul întocmit de 

subcomisie. 

În urma dezbaterilor, la care au luat cuvântul: Alexandru 

Brezniceanu, Mihai Vitcu, Gheorghe Secară, Anghel Stanciu, Virgil 

Petrescu, Napoleon Antonescu, Petru Bejinariu, Ecaterina Andronescu, 

proiectul de lege se aprobă cu 28 voturi pentru şi o abţinere; modificările 

aduse se regăsesc în raport 
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Se continuă cu punctul 4 al ordinei de zi, proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1999 privind 

reglementarea rulării resurselor financiare ale universităţilor prin bănci 

comerciale. Raportul subcomisiei care a analizat acest proiect de lege, 

este dl. deputat Napoleon Antonescu, care prezintă raportul. Cu 

modificările cuprinse în raport, proiectul de lege se aprobă cu unanimitate 

de voturi. 

În absenţa rectorului Universităţii de Artă Teatrală şi 

Cinematografică “I.L. Caragiale” din Bucureşti, comisia a amânat 

dezbaterea pentru o şedinţă viitoare. 

În continuare s-au stabilit subcomisiile de lucru la următoarele 

proiecte de legi: 

1. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul 

României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind 

recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii şi 

titlurilor ştiinţifice eliberate de România şi Ucraina, semnată la 

Bucureşti la 19 februarie 1999: Eugen Hilote, Vichentie 

Nicolaiciuc. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.99 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire 

la colaborarea în domeniul şcolar, semnat la Bucureşti la 15 

martie 1996 (procedură de urgenţă): Virgil Petrescu, Petre 

Moldovan, Sorin Stănescu, Anghel Stanciu, Ioan Igna. 

3. Propunere legislativă privind scutirea de la plata TVA a 

lucrărilor de investiţii, de reparaţii capitale şi reparaţii curente în 

sistemul învăţământului de stat cel particular acreditat: Anton 

Ionescu, Napoleon Antonescu, Gheorghe Andrei. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu solicită subcomisiei formată pentru 

Proiectul de Lege privind regimul general al cultelor religioase, să se 
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întâlnească luni, 8 noiembrie a.c., la ora 16,00 pentru întocmirea 

raportului. Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte declară închise 

lucrările. 

 

 

 

PREŞEDINTE    SECRETAR 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


