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            PROCES-VERBAL 

   al şedinţei Comisiei din ziua de 23 februarie 2000  

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 28 deputaţi, fiind absent motivat 

dl. deputat Alexandru Brezniceanu. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

- Adrian Miroiu – secretar de stat  
Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Gheorghe Secară, 

vicepreşedintele Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

 
1. Propunere legislativă privind modificarea indicatorului de 

prioritate intersectorială pentru învăţământ. Procedură de 
urgenţă. 

2. Proiectul de Lege privind egalitatea şanselor la accesul în 
învăţământul superior. Raport. 

3. Stabilirea subcomisiilor de lucru pentru elaborarea 
prerapoartelor la următoarelor proiecte de lege: 
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- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea 
revenirii în ţară a specialiştilor tineri; 

- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.59/2000 privind managementul calităţii în învăţământul 
superior; 

- propunerea legislativă privind trecerea Institutului de 
Cercetări Biologice Iaşi şi a Institutului de Cercetări 
Biologice Cluj-Napoca din structura Institutului Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, 
subordonat Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi 
Inovare, în structura Academiei Române; 

- propunerea legislativă pentru completarea art.171 din Legea 
nr.84/1995 privind Legea învăţământului; 

- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de 
dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii. 

4. Diverse. 
 

Dl. deputat Napoleon Antonescu propune amânarea punctului 2 al 

ordinei de zi, proiectul de Lege privind egalitatea şanselor la accesul în 

învăţământul superior, deoarece nu este terminat raportul; propunerea se 

aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se continuă cu punctul 1 al ordinei de zi, propunerea legislativă 

privind modificarea indicatorului de prioritate intersectorială pentru 

învăţământ. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu, având în vedere că este unul 

dintre semnatarii acestei propuneri legislative, face o scurtă prezentare; 

ideea a apărut din necesitatea de a găsi o cale de rezolvare pentru situaţia 

grea cu care se confruntă învăţământul în această perioadă; trebuie să se 

găsească soluţii nu pe termen scurt, aşa cum propune ordonanţa  ci prin 

modificarea indicatorului de prioritate intersectorială pentru învăţământ  

din Legea nr.154; avantajul acestei propuneri legislative este acela că va 

fi o rezolvare pe termen foarte lung, care va conduce automat, în fiecare 
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an, la o ajustare a salariului cadrelor didactice prin Legea Bugetului de 

Stat. 

Dl. secretar de stat Adrian Miroiu arată că această propunere 

legislativă are două mari atuuri, este foarte simplă şi permite o rezolvare 

pe termen lung; această propunere legislativă este comparată cu 

ordonanţa de urgenţă care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial; 

această Ordonanţa permite încadrarea în banii care sunt alocaţi; 

propunerea legislativă prezintă dificultatea că toate calculele se referă la 

salariul de referinţă pe anul 1999, pentru anul 2000 vor fi alte calcule şi 

trebuie să se ştie influenţa bugetară şi dacă se poate susţine efortul 

bugetar; în ordonanţă se face o distincţie între mecanismele pentru 

învăţământul preuniversitar şi învăţământul superior unde s-a introdus 

ideea intervalelor, coeficient minim şi maxim; universităţile vor putea 

regla în interiorul lor salariul pe care îl pot acorda; când se va dezbate 

Ordonanţa în Parlament, va putea fi modificată; optează pentru ordonanţa 

de urgenţă, pentru care are date concrete. 

Dl. deputat Virgil Petrescu apreciază preocuparea autorilor 

propunerii legislative pentru salarizarea cadrelor didactice; deşi este o 

încercare lăudabilă, va vota împotrivă; ordonanţa de urgenţă îşi va face 

efectul peste două zile, pe când această propunere legislativă se va aplica 

peste câteva luni. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu menţionează că a încercat să se 

încadreze în suma propusă de Guvern, sub 1.200.000 lei; referitor la 

coeficientul de 0,95, Legea nr.154/1998 a suferit multe modificări pentru 

diferite sectoare (justiţie, armată, interne); prin această lege există o 

soluţie ca profesorii să nu mai iasă în stradă; nu va dura câteva luni până 

la aplicarea legii, deoarece este în procedură de urgenţă. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu, semnatar al propunerii 

legislative, arată existenţa avantajului de a se introduce un criteriu stabil 
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care nu mai poate fi modificat ulterior; alte sectoare bugetare şi-au făcut 

legi proprii; consideră că s-a greşit, trebuie să fie o singură lege pentru 

bugetari; pentru învăţământul preuniversitar este mai avantajoasă 

propunerea legislativă, pentru învăţământul superior este mai bună 

ordonanţa. 

Dl. deputat Sorin Stănescu consideră că este vorba de o chestiune 

de procedură, fiind obligatorie (art.110 din Constituţie) o informare din 

partea Guvernului pentru a se vedea implicaţiile care rezultă din această 

propunere legislativă; se pare că ordonanţa de urgenţă a întrunit şi acordul 

Ministerului Educaţiei Naţionale  şi al Federaţiilor sindicale din 

învăţământ; s-a ajuns la o soluţie de compromis, care rezolvă situaţia 

pentru moment; altfel se destabilizează armistiţiul care s-a creat; va vota 

împotriva propunerii legislative. 

Dl. deputat Ioan Igna, semnatar al propunerii legislative, arată că 

propunerea este de durată şi nu depăşeşte suma pe care o asigură 

Guvernul; fiind în procedură de urgenţă va intra în vigoare foarte repede; 

ordonanţa este pe o perioadă limitată, numai pentru acest an şcolar şi 

nemulţumirile vor apare din nou; toate sectoarele bugetare şi-au schimbat 

indicatorii de salarizare. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei arată că au trecut câteva săptămâni 

până când între Guvern şi Federaţiile Sindicale s-a ajuns la un consens; 

ordonanţa de urgenţă este o bună rezolvare; pentru cercetare nu are cine 

să lupte acum; se produce o instabilitate în Buget; se va da o lege care nu 

va putea fi respectată. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu precizează că ordonanţa va 

putea asigura salariile maxime numai prin reducere de posturi; consideră 

că cercetarea nu se găseşte sub nivelul învăţământului; ar trebui să se ia în 

considerare cum s-a procedat şi în alte sectoare bugetare. 
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Dl. deputat Eugen Hilote consideră că iniţiativa este lăudabilă, dar 

întrucât nu există o consultare cu Ministerul de Finanţe, care este 

constructorul Bugetului, nu poate fi de acord cu ea; această propunere 

legislativă bulversează sistemul de ierarhizare a indicatorilor de prioritate 

intersectorială; este de părere că deputaţii din comisie reprezintă şi 

cercetarea, tineretul şi sportul şi restul populaţiei. 

Dl.deputat Petru Bejinariu arată că această propunere legislativă nu 

introduce nici un fel de instabilitate, dimpotrivă ordonanţa va produce 

instabilitate; realitatea din învăţământ este mizeră. 

Dl. deputat Sorin Stănescu consideră că se aprobă cu multă 

uşurinţă prevederi care nu vor fi decât la nivel de promisiuni; în viitor se 

va vedea ce se va întâmpla. 

Dl. deputat Petre Moldovan este de părere că ar trebui să se 

modifice Legea nr.128 pentru a se asigura salarii stabile pentru cadrele 

didactice. 

Dl. deputat Ioan Vida-Simiti crede că dacă se dă undă verde la 

două acte normative, pentru aceeaşi problemă, poate fi considerată o 

neseriozitate; problema se poate rezolva prin modificarea Legii 

învăţământului şi Statutului personalului didactic. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu precizează că propunerea 

legislativă este sub limita propusă de Guvern, deci nu este o solicitare 

suplimentară la Buget; nu s-a dorit să se câştige capital electoral din acest 

proiect de lege. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos arată că varianta Guvernului a 

fost acceptată de sindicate; se încearcă acum să se creeze o problemă 

politică, altfel nu s-ar fi depus Moţiunea după apariţia ordonanţei. 

Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară arată că sistemul pe care s-au 

clădit salariile din învăţământ este format din trei piloni: 1) valoarea 

universală de referinţă; 2) coeficientul de prioritate şi 3) coeficientul de 
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multiplicare; doi dintre coeficienţi sunt fixi (2 şi 3), doar primul poate fi 

variabil, dar este la îndemâna Guvernului, care annual îl modifică; ideea 

că va fi o discrepanţă între coeficientul de 0,54 şi 0,95 nu este reală; 

propune coeficientul de multiplicare 1,2. 

Dl. deputat Gheorghe Tarna roagă pe dl. secretar de stat Adrian 

Miroiu să transmită d-lui ministru Andrei Marga  ca atunci când face 

declaraţii publice să vină cu lecţia învăţată, să nu dezinformeze populaţia; 

după şase ore de negocieri în Guvern, la prezentarea rezultatelor 

discuţiilor nu s-a înţeles nimic; de fapt salariile cresc conform ordonanţei 

cu 1/3, nu se dublează cum a precizat dl. ministru Andrei Marga. 

Dl. secretar de stat Adrian Miroiu va transmite d-lui ministru 

Andrei Marga; este de acord că ar trebui să se explice mai clar, dar şi 

sistemul din învăţământ este foarte complicat. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu propune următorul 

amendament: 

“Art.1, Indicatorul de prioritate intersectorială pentru învăţământ, 

din Legea nr.154/1998, anexa nr.1 începând cu data de 15 februarie 

2000 este de 0,95”. 

Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară supune votului propunerea 

legislativă, inclusiv amendamentul făcut de d-na deputat Ecaterina 

Andronescu, care se respinge cu 8 voturi împotrivă, 4 abţineri şi 9 voturi 

pentru. 

În continuare Comisia a stabilit raportori la următoarele proiecte de 
lege: 

- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea 
revenirii în ţară a specialiştilor tineri. Raportori: Gheorghe 
Andrei, Ecaterina Andronescu, Sorin Stănescu. 

- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.59/2000 privind managementul calităţii în învăţământul 
superior. Raportori: Napoleon Antonescu, Virgil 
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Petrescu, Ioan Vida-Simiti, Ecaterina Andronescu, 
Constantin Cotrutz. 

- propunerea legislativă privind trecerea Institutului de 
Cercetări Biologice Iaşi şi a Institutului de Cercetări 
Biologice Cluj-Napoca din structura Institutului Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, 
subordonat Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi 
Inovare, în structura Academiei Române. Raportori: Petru 
Bejinariu, Alexandru Ionescu, Becsek Garda Dezideriu 
Coloman. 

- propunerea legislativă pentru completarea art.171 din Legea 
nr.84/1995 privind Legea învăţământului. Raportori: 
Ecaterina Andronescu, Gheorghe Tarna, Ioan Igna, 
Napoleon Antonescu. 

- proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de 
dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii. 
Raportori: Vichentie Nicolaiciuc, Ferenc Asztalos, Nusfet 
Şaganai. 

 
La punctul Diverse, dl. deputat Ioan Vida-Simiti sugerează 

vizitarea de către Comisie a centralei termonucleare de la Cernavodă. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

PREŞEDINTE    SECRETAR 

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

 

 


