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         PROCES – VERBAL 

al şedinţei Comisiilor reunite din ziua de 22 martie 2000 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi toţi deputaţii. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare 

Lanyi Szobolcs – Preşedinte 

Mircea Puşcă – Vicepreşedinte 

Dana Gheorghe – director general 

Academia Română 

Eugen Simion – Preşedinte 

Maia Simionescu – Vicepreşedinte 

Viorel Barbu – Vicepreşedinte 

Ministerul Finanţelor 

Valentina Şiclovan – Secretar de Stat 

Maria Buzdugan – director 

Roxana Petrescu – expert 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Florin Bogdan, preşedintele 

Comisiei pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică de la Senat. 

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

 Legea Bugetului de stat pe anul 2000 
- Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare 
- Academia Română 

ora 14 
 Şedinţa  Birourilor Comisiilor de învăţământ de la Camera 
Deputaţilor şi Senat. 
  Joi, 23 martie 2000, ora 8,30 
 Subcomisii de lucru: întocmirea avizelor asupra proiectelor de lege 
intrate la Comisie. 
 

Dl. preşedinte Florin Bogdan precizează că se va discuta bugetul 

Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare şi al Academiei 

Române, Buget care nu mulţumeşte pe nimeni. 

Dl. preşedinte Lanyi Szobolcs sistematizează problemele cercetării 

şi tehnologiei; se parcurge o etapă a reformei; politicile pe care a încercat 

să le pună în aplicare urmăresc dezvoltarea cercetării ştiinţifice; 

finanţarea cercetării este deosebit de deficitară; se fac eforturi deosebite 

de implicare a beneficiarilor în cercetarea aplicativă; precizează că 

negocierea cu Uniunea Europeană începe săptămâna viitoare cu ştiinţa şi 

tehnologia. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan arată că în Legea Bugetului, faţă de 

anul trecut, se pare că ar fi o creştere, dar nu este, deoarece leul s-a 

devalorizat, şi s-au alocat fonduri mai mici decât este necesar; ANŞTI a 

făcut propuneri de redistribuire a fondurilor în cadrul Agenţiei; propune, 

în numele Comisiei pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică de la Senat, 

să se aloce suma de 270 miliarde lei Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, 

Tehnologie şi Inovare, de la Capitolul “Subvenţii” de la Ministerul 

Industriei şi Comerţului. 
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Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că se încearcă stoparea 

declinului cercetării ştiinţifice româneşti, care pierde an de an alocaţia 

bugetară; Comisia pentru învăţământ şi ştiinţă de la Camera Deputaţilor a 

pus la dispoziţie un grafic sugestiv de unde se observă că nici un domeniu 

nu înregistrează o scădere aşa de mare; există excedente la Vamă cât 

jumătate din bugetul cercetării; nu va fi de acord să se valideze o astfel de 

politică de distrugere a cercetării; graficul a fost înmânat şi domnului 

Prim-Ministru Mugur Isărescu care a fost de acord că trebuie făcut ceva 

pentru cercetare; acum este momentul să se încerce stoparea acestui trend 

spre zero; se raliază propunerii d-lui preşedinte Florin Bogdan şi crede că 

toţi colegii vor fi de acord. 

Dl. deputat Ioan Vida-Simiti menţionează că s-a lucrat la corelarea 

legislaţiei româneşti la legislaţia europeană; Ordonanţa nr.8/1997 rezolvă 

această problemă; nu se atribuie cercetării cât este prevăzut în lege; 

modul de concepere a Bugetului este greşit; Guvernul şi-a propus 

participarea la Programul Cadru V şi aderarea la Uniunea Europeană, dar 

aceasta implică şi obligaţii financiare; în proiectul de Buget nu s-a stipulat 

acest lucru; să se încerce ca măcar de anul viitor să apară o nouă 

concepţie a bugetului cercetării, altfel discuţiile de acum sunt inutile. 

Dl. senator Emil Tocaci este de părere că trebuie să se acorde 

sumele solicitate atât de ANŞTI cât şi de Academia Română, deoarece şi 

aşa cer foarte puţin; trebuie să se îndrepte atenţia asupra surselor de 

finanţare; se observă modul în care cresc sumele la unele ministere; trei 

ministere au creşteri spectaculoase – MLPAT, Ministerul Justiţiei, 

Ministerul de Finanţe; dacă este buget de austeritate, atunci să se împartă 

corect sărăcia; solicită să se formuleze şi amendamente alternative în 

sensul de a lua fonduri de la de la Ministerul Justiţiei şi Ministerul de 

Finanţe. 
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Domnul preşedinte Florin Bogdan este de acord cu această 

propunere, mai ales că aceste două ministere au şi venituri extrabugetare 

şi au şi creşteri bugetare. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos consideră că această situaţie 

este şocantă; acest Buget reflectă o iresponsabilitate pentru România 

deoarece aderarea la Uniunea Europeană este o prioritate naţională; crede 

că este de datoria Comisiilor să găsească resurse pentru completarea 

Bugetului; nu este de acord cu propunerea d-lui senator  Emil Tocaci cu 

amendamente alternative, deoarece ele creează o portiţă prin care nu se va 

aproba nimic; de acord cu propunerea d-lui senator Florin Bogdan. 

Dl. senator Sergiu Chiriacescu propune ca Ministerul de Finanţe să 

găsească o reglementare ca sumele alocate ANŞTI şi Academiei Române 

să fie derulate prin bănci comerciale, care sunt purtătoare de dobânzi, nu 

prin trezorerii. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu este de acord cu propunerea 

Senatului şi roagă ca la dezbaterile din Plen să se voteze ce se propune în 

Comisie, altfel este o pierdere de timp inutilă. 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu consideră că trebuie făcut un efort 

care să convingă Guvernul să schimbe procentul de la cercetare din 

Buget, dacă se doreşte intrarea în Uniunea Europeană. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei arată că prin această subfinanţare a 

cercetării se descurajează tinerii care lucrează în cercetare; este de acord 

cu solicitatea făcută de ANŞTI. 

Dl. senator Petru Caraman  arată că necesitatea şi justificarea 

bugetului pentru cercetare nu mai trebuie argumentat; mărirea salariilor la 

Ministerul Justiţiei nu va duce la eradicarea corupţiei. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu menţionează că îi este 

cunoscută frământarea cu care se confruntă institutele de cercetare; ce se 
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întâmplă acum cu cercetarea va avea efecte pe termen lung; trebuie să 

existe consecvenţă, s-a votat o lege a cercetării şi ea nu se respectă; nu 

optează să se ia bani de la Ministerul Industriei şi Comerţului, propune  

ca sursă Ministerul Transporturilor. 

Dl. deputat Nusfet Şaganai este de acord cu mărirea alocaţiei 

bugetare pentru Agenţia Naţională pentru Ştiinţă şi Tehnologie. 

Dl. deputat Gheorghe Tarna este de părere că Ministerul de Finanţe 

trebuie să găsească sursele de finanţare; este de acord cu propunerea 

Comisiei de la Senat. 

Dl. deputat Petre Moldovan arată că la Ministerul Justiţiei şi 

Ministerul de Finanţe sunt sedii şi lucrări de construcţii care mai pot 

aştepta şi se pot lua bani de aici;  o altă sursă de finanţare sunt fondurile 

speciale care au excedente; propune revederea cheltuielilor în interiorul 

Bugetului, fără să se depăşească suma totală din proiectul de Buget. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan arată că toţi vorbitorii au fost de 

acord că Bugetul, aşa cum este prevăzut, nu este suficient pentru 

cercetare. 

D-na secretar de stat Valentina Şiclovan precizează că Bugetul care 

a fost alocat a creat mari nemulţumiri în toate domeniile, nu numai la 

cercetare; au fost discuţii dificile cu F.M.I. şi s-a convenit ca deficitul să 

fie de 3 % din PIB şi astfel s-au făcut restrângeri mari de cheltuieli; arată 

că în Capitolul “Subvenţii” de la Ministerul Industriei şi Comerţui, 

propus ca sursă de finanţare pentru cercetare, se regăsesc destinaţii 

precise – minerit, Centrul român de comerţ exterior, electrificare în 

Munţii Apuseni şi Delta Dunării; referitor la creşterile de la Ministerul 

Justiţiei, ele au la bază legislaţia existentă – Legea nr.152 – salarizarea 

magistraţilor; poziţia Ministerului Finanţelor la suplimentarea propusă 

pentru cercetare este negativă. 
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D-na deputat Ecaterina Andronescu arată că dacă trebuie să se 

respecte legea la Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei, atunci să se 

respecte legea şi la cercetare şi învăţământ. 

Dl. vicepreşedinte Mircea Puşcă a observat de-a lungul anilor 1997 

– 2000 un trend scăzător în Bugetul cercetării; constată că în permanenţă 

scade Bugetul la cercetare, nu se ţine cont de o extindere a activităţilor ci 

de o restrângere a lor; apare o necorelare cu strategia de aderare la 

Uniunea Europeană. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan supune votului propunerea de 

suplimentare a ANŞTI cu 270 miliarde lei, împreună cu modificările din 

anexe; se aprobă cu 18 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă; în continuare 

supune votului propunerile de suplimentare: 

- propunerea făcută de Comisia de la Senat – Subvenţii – M.I.C. , 

nu se aprobă, a întrunit 17 voturi împotrivă şi 9 voturi pentru; 

- propunerea d-nei deputat Ecaterina Andronescu care cuprinde 

Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public, nu se aprobă, a întrunit 

19 voturi împotrivă şi 9 voturi pentru; 

- propunerea făcută de dl. senator Emil Tocaci şi dl. deputat 

Aureliu Săndulescu, care cuprinde trei surse – Ministerul de 

Finanţe, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Industriei şi 

Comerţului, se aprobă cu 19 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă; 

Dl. preşedinte Florin Bogdan propune ca defalcarea sumelor pe 

articole să se facă de corpul tehnic; propunerea se aprobă cu unanimitate 

de voturi. În continuare supune votului eliberarea avizului favorabil cu 

amendamente, care se aprobă cu 20 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 
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Se continuă cu dezbaterea Bugetului Academiei Române. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan arată că se observă o creştere a 

Bugetului Academiei, dar în realitate este o scădere cauzată de 

devalorizarea leului; Academia Română propune suplimentarea cu 39 

miliarde lei; Comisia pentru învăţământ de la Senat este de acord cu 

această suplimentare. 

Dl. preşedinte Eugen Simion menţionează că solicitarea Academiei 

Române este modestă faţă de nevoile reale; uşoara creştere care se 

observă la bugetul din acest an, se referă în exclusivitate la lucrările 

pentru Biblioteca Academiei, deoarece de doi ani se fac numai lucrări de 

conservare; în consecinţă tinerii cercetători pleacă să-şi găsească de lucru 

în altă parte; Comisia pentru cultură a considerat că solicitarea Academiei 

este prea mică şi a propus suma de 55 miliarde lei; adresează rugămintea 

de a fi susţinută solicitarea de suplimentare. 

Dl. preşedinte Florin Bogdan arată că cele două Comisii vor fi 

alături de Academia Română, care este forul de consacrare în domeniul 

ştiinţific şi se pronunţă de acord cu cele 55 miliarde solicitate de Comisia 

de cultură. 

Dl. deputat Ioan Igna este de părere că fără o Academie 

recunoscută şi valoroasă nu se poate rezista pe plan naţional şi 

internaţional; este de acord că suma solicitată este modestă şi cere 

suplimentarea ei. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu menţionează că este dureros de 

adevărat ceea ce a prezentat dl. Eugen Simion şi de aceea observându-se 

creşterea bugetului, an de an la Ministerul Transporturilor, care are şi taxa 
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 de drumuri, nu va fi o problemă dacă se ia de aici suma necesară 

Academiei. 

Dl. deputat Vichentie Nicolaiciuc propune să se elaboreze cât mai 

repede Statutul cercetătorului ştiinţific care să fie trimis la Parlament şi 

legiferat, în felul acesta rezolvându-se numeroase probleme. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu arată că punctul său de vedere este 

acela ca Academia să nu fie subvenţionată de către stat, să-i fie returnate 

averile şi să-şi gestioneze singură fondurile; până la recuperarea averilor 

este de acord cu suplimentarea de 55 miliarde lei. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu aminteşte că singurul demers de 

suplimentare a Bugetului care a avut succes a fost cel al Academiei 

Române, care a venit cu sume bine fundamentate şi nu prea mari, iar 

sursa de finanţare a fost de la fondul de rezervă al Guvernului; propune să 

se rămână la prima solicitare de 39 miliarde lei din fondul de rezervă 

bugetară. 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu se declară de acord cu cele expuse 

de dl. preşedinte Anghel Stanciu. 

D-na secretar de stat Valentina Şiclovan arată că punctul de vedere 

al Ministerului de Finanţe faţă de solicitările expuse este negativ. 

Dl.preşedinte Florin Bogdan supune votului necesitatea 

suplimentării bugetului – se aprobă cu unanimitate de voturi; în 

continuare se supune votului suplimentarea cu 39 miliarde lei din Fondul 

de  Rezervă al Guvernului, care se aprobă cu 19 voturi pentru şi 6 

împotrivă; eliberarea avizului cu amendamentele menţionate se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte Florin Bogdan declară 

închise lucrările şedinţei. 
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PREŞEDINTE    SECRETAR 

Prof. univ. dr. ing.  

Anghel Stanciu 

Prof. univ. dr. ing. 

Ecaterina Andronescu

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


