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   PROCES – VERBAL 

          al sedintei Comisiei din ziua de 17 octombrie 2000 

 

La lucrari Comisiei sunt prezenti toti deputatii.  

La lucrarile Comisiei participa ca invitati: 

Ministerul Educatiei Nationale  

- Adrian Gorun – Secretar de Stat 

- Virginia Alexe – director general resurse umane 

- Liliana Preoteasa – director general învatamânt preuniversitar 

- Ioan Neacsu – director învatamânt privat alternativ si postliceal 

Lucrarile sedintei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, presedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi urmatoarea ordine de 

zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.133/2000 privind învatamântul universitar si 
postuniversitar de stat cu taxa (procedura de urgenta). 

 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.80/2000 

privind admiterea cu taxa în învatamântul preuniversitar de stat, în 
licee, scoli profesionale si scoli de ucenici, peste cifra de scolarizare 
pentru care se asigura finantare de la bugetul de stat (procedura de 
urgenta). 
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3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.130/2000 privind modificarea si completarea Legii 
învatamântului nr.84/1995 republicata. 

 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr.138/2000 privind masuri de sustinere a învatamântului privat. 
 
5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta 

nr.126/2000 privind finantarea organizarii si desfasurarii concursului 
national de ocupare a posturilor didactice vacante din învatamântul 
preuniversitar de stat în anul scolar 2000-2001. 

 
6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr.62/2000 privind echivalari ale examenului de capacitate pentru 
promotiile anterioare anului 1999. 

 
7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei  Guvernului 

nr.115/2000 privind parteneriatul social în educatie si formare 
profesionala initiala. 

 
8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr.73/2000 privind organizarea în universitati a unor formatiuni de 
studiu complet în limbi moderne de mare circulatie internationala. 

 
9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr.33/2000 pentru ratificarea Acordului dintre M.E.N. si ANSTI din 
România si UNESCO privind înfiintarea Centrului International de 
Biodinamica, semnat la Paris la 30 octombie 1999. 

 
10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr.17/2000 pentru stabilirea unor masuri pentru stimularea revenirii în 
tara a specialistilor tineri. 

 
11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr.117/1999 privind adoptarea termenelor si conditiilor de participare 
a României la programele Comunitatii Europene în domeniul 
cercetarii, dezvoltarii tehnologice si demonstratiilor si la programele 
de cercetare si activitatile de instruire. 

 
12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România si 

Republica Portugheza privind cooperarea în domeniile 
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învatamântului, stiintei, culturii, sportului, tineretului, turismului si 
comunicarii sociale, semnat la Bucuresti la 16 septembrie 1997. 

 
13. Propunerea legislativa pentru completarea art.123 din Legea 

învatamântului nr.84/1995 modificata prin Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.36/1997. 

 
14. Propunerea legislativa pentru completarea art.171 din Legea 

nr.84/1995 privind Legea învatamântului. 
 
15. Propunerea legislativa privind trecerea Institutului de Cercetari 

Biologice Iasi si a Institutului de cercetari Biologice Cluj-Napoca din 
structura Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Stiinte 
Biologice Bucuresti, subordonat Agentiei Nationale pentru Stiinta, 
Tehnologie si Inovare, în structura Academiei Române. 

 
16. Propunerea legislativa privind acordarea de burse pentru elevi si 

studenti, precum si a sistemului de premii pentru elevi ce obtin 
rezultate deosebite la olimpiadele scolare nationale si internationale. 

 
17. Propunerea legislativa privind sustinerea copiilor si tinerilor români 

cu performante remarcabile. 
 
NOTA: Proiectele de lege privind înfiintarea celor 20 de universitati 
particulare propuse spre acreditare, vor fi incluse pe ordinea de zi 
prin decizia Biroului Comisiei, dupa primirea raportului asupra 
controlului efectuat în perioada 12.X. – 20.X.2000 de catre echipele 
mixte CNEEAA – Ministerul Educatiei Nationale. 
 

Lucrarile sedintei încep cu primul punct al ordinei de zi Proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr.133/2000 privind învatamântul universitar si preuniversitar de stat cu 

taxa (procedura de urgenta). 

Dl. presedinte Anghel Stanciu arata ca aceasta ordonanta ridica o 

chestiune serioasa si anume posibilitatea ca un student care a intrat cu 

taxa sa poata trece pe un regim de finantare de la stat si invers; doua 

situatii trebuie discutate, daca 25 % este un prag acceptabil si acest 



 
 

4 

transfer de la învatamântul cu taxa la cel fara taxa care poate constitui o 

tentatie foarte mare. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu este de parere ca este bine sa se 

ramâna la cota stabilita deoarece se produce o concurenta neloiala pentru 

cei de la învatamântul particular. 

Dl. deputat Virgil Petrescu face unele observatii, precizând ca este 

pentru trecerea celor mai buni dintre studentii care platesc taxa în 

sistemul fara taxa dar numai în limita locurilor disponibilizate (repetenti, 

renuntari, etc.). Articolul 6 trebuie eliminat integral deoarece preia art.71 

din Legea învatamântului, iar în ceea ce priveste Art.7 are îndoieli ca îsi 

are locui potrivit în aceasta ordonanta.  

Dl. deputat Ioan Vida-Simiti arata ca aceasta ordonanta este 

binevenita, creeaza surse de finantare pentru învatamântul superior; nu 

este de acord cu limitarea numarului de locuri cu taxa iar în rest este de 

acord cu observatiile d-lui deputat Virgil Petrescu. 

Dl. deputat Ionel Marineci considera ca în învatamântul privat este 

bine sa existe o competitie deschisa iar autonomia universitara nu trebuie 

îngradita cu ordonante; este de acord cu observatiile d-lui deputat 

Petrescu, în afara de art.6 si este partizanul art.7. 

Dl. deputat Ioan Igna subliniaza ca studentii cu taxa este bine sa 

ramâna la plafonul de 25 % sau chiar 30 %, pe specialitate; art.6 se 

regaseste în Legea învatamântului si nu-si are rostul, iar cu art.7 nu este 

de acord. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu precizeaza ca acest sistem care este 

prevazut în ordonanta se utilizeaza în Republica Moldova, se înscriu la 

facultate fara bacalaureat si ulterior sustine examenul de bacalaureat. 

Dl. deputat Aureliu Sandulescu nu este de acord cu art.7 si 

considera ca se inventeaza un nou sistem de învatamânt. 
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Dl. deputat Petru Bejinariu considera ca la art.5 trebuie sa 

functioneze competitia, iar cu art. 7 nu este de acord. 

Dl. deputat Romulus Raicu  este de acord cu observatiile facute de 

dl. deputat Petrescu, este de acord cu plafonul de 25 %, nu este de acord 

cu art.7. 

Dl. deputat Sorin Stanescu este de acord cu textul ordonantei.  

Dl. deputat Anton Ionescu nu crede ca deranjeaza articolul 7 si este 

de parere ca ori trebuie sa i se dea drumul asa cum este, ori sa  fie blocat. 

Dl. deputat Petre Moldovan este de acord cu limitatea numarului de 

locuri, iar referitor la art.7 tinde spre eliminarea lui pentru ca nu are 

legatura cu ordonanta si cu continutul ei.  

Dl. deputat Gheorghe Tarna este de acord cu art.7 deoarece asa se 

stimuleaza performanta si este de acord cu opinia d-lui deputat Virgil 

Petrescu. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei considera ca 25 % locuri cu taxa este 

putin si propune limita de 50 % pe facultate. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu este de parere ca se face un melange, 

se intra pe un sistem de învatamânt declarat prin Constitutie gratuit si se 

articuleaza pe el taxe si astfel învatamântul de stat gratuit va ramâne o 

sintagma, în viitor va fi numai învatamânt cu taxa; propune sa se pastreze 

procentul de 25 %. 

Dl. secretar de stat Adrian Gorun arata ca argumentele aduse aici 

fie pro fie contra, la prima analiza sunt temeinice, dar punctul de vedere 

al ministerului este ca aceasta ordonanta stimuleaza competitia între 

învatamântul superior de stat si învatamântul superior particular si daca se 

propune procentul de 25 % la stat, atunci sa se faca si o limitare de locuri 

la învatamântul superior particular. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu arata ca în Portugalia statul sprijina 

învatamântul privat dar îi limiteaza numarul de locuri; are senzatia ca se 
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amesteca lucrurile si anume ca, învatamântul superior particular sa aibe 

acces la fonduri publice. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu considera ca trebuie sa se 

recunoasca niste credite elevilor performanti, stimulându-se astfel 

valoarea si competitia. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu supune votului principiile care s-au 

desprins din discutii, urmând ca textul sa se întocmeasca de catre expertii 

comisiei împreuna cu reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale: 

primul principiu care este supus votului este limitarea numarului de 

studenti cu taxa, care se aproba cu 11 voturi pentru si 5 voturi împotriva; 

apoi se supune votului procentul de 25 % pe specializare, care se aproba 

cu 12 voturi pentru, 2 voturi împotriva si o abtinere; în continuare se 

supune votului observatiile pe articole facute de dl. deputat Virgil Petres 

cu, care se aproba cu 8 voturi pentru si 7 voturi împotriva; se mai supune 

votului ca art.7 sa se transfere la ordonanta care se gaseste la pct. 17  din 

ordinea de zi, sa se faca un raport suplimentar împreuna cu reprezentantii 

Ministerului Educatiei Nationale, propunere care se aproba cu 

unanimitate de voturi. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu declara închise lucrarile sedintei.  

 

 

PRESEDINTE    SECRETAR 

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

 


