
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 17 septembrie 2001 
Nr.421/XVIII/9 
 

 

   PROCES - VERBAL 

         al şedinţei Comisiei din ziua de 12 septembrie 2001 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind absent motivat 

dl.deputat Nicolae Vasilescu - Grupul Parlamentar al P.R.M. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Ecaterina Andronescu - Ministru 

- Mihai Păunică - director general 

- Maria Dorneanu - director general adj. 

Ministerul Tineretului şi Sportului 

- Georgiu Gingăraş - Ministru 

Ministerul Sănătăţii şi Familiei 

- Daniela Bartoş - Ministru 

- Luminiţa Gheorghiu - Secretar de stat 

Ministerul Finanţelor Publice 

- Moise Popescu - director general 

- Roxana Petrescu - expert 
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Academia Română 

- Acad. Iulian Văcărel 

- Mircea Boldescu - director economic 

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

Orele 9,00 - 13, 00 
 
- Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ de la Camera 

Deputaţilor şi Senat. 
 
1. Informare asupra pregătirii deschiderii noului an de învăţământ 2001-

2002. Prezintă: prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu-Ministrul Educaţiei 
şi Cercetării. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2001 
cu privire la rectificarea Bugetului de Stat pe anul 2001.Aviz. 

 
Ora 13,00 
- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 
activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. Raport. 

 
La primul punct din ordinea de zi lucrările şedinţei sunt conduse de 

dl.Păun Otiman, preşedintele Comisiei pentru învăţământ de la Senat, care dă 

cuvântul d-nei ministru Ecaterina Andronescu. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu subliniază că eforturile făcute de 

minister pentru deschiderea noului an şcolar sunt răsplătite. A fost realizat un 

comandament la nivelul ministerului şi săptămânal se primeau informaţii despre 

gradul de pregătire al şcolilor. 70 % din lucrările de igienizare erau încheiate. 

200 miliarde lei din buget s-au transformat în rechizite pentru elevii defavorizaţi 

(cca. 900.000 elevi). S-au distribuit 190 de microbuze pentru transportul elevilor 

către centrele de comună. Sunt încheiate regulamentul pentru examenul de 

capacitate şi bacalaureat şi regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de inspector 

şcolar general şi un nou regulament şcolar. În programul de informatizare s-au 

introdus  500.000 de calculatoare în şcoli. S-a decis alocarea a 1000 de burse 

pentru studenţi din mediul rural care se pregătesc să devină profesori de 
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lb.română, istorie, geografie, şi care se vor întoarce la sate. Autorităţile locale s-

au implicat în pregătirea şcolilor. Mai sunt multe de făcut, dar consideră că s-au 

făcut paşi importanţi. 

Dl.senator George Pruteanu este de părere că decizia de limitare a 

manualelor alternative la un număr de 3 este o măsură neprotrivită care dă 

impresia unei cenzuri. În viitor cum se va proceda ? 

D-na ministru Ecaterina Andronescu răspunde că în anii trecuţi au apărut 

foarte multe manuale alternative, dintre care unele slabe şi de aceea a luat 

decizia de restricţionare a numărului de manuale. Mecanismul de evaluare 

trebuie bine pus la punct pentru o mai bună selecţie a manualelor. 

Dl.deputat Octavian Petruş întreabă dacă în programul de informatizare al 

şcolilor s-a asigurat şi pregătirea profesorilor şi service pentru PC-uri ? 

D-na ministru Ecaterina Andronescu  răspunde că furnizorii de 

calculatoare vor asigura şi service-ul iar profesorii au făcut şi vor face 

perfecţionare prin Casele corpului didactic. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos întreabă dacă Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării a elaborat o reglementare pentru constituirea de consilii şcolare ?  

Dl.deputat Ionel Marineci adresează felicitări echipei din minister 

condusă de d-na ministru Ecaterina Andronescu pentru pregătirea deschiderii 

anului şcolar şi relaţia cu Comisia pentru învăţământ. Solicită ca la Comisie să 

fie trimise un set cu ordine ale ministerului pentru informare. 

Dl.deputat Petru Andea întreabă dacă s-au finalizat unele concluzii după 

discuţiile cu sindicatele ? 

D-na ministru Ecaterina Andronescu răspunde că la dezbaterile cu 

sindicatele a propus o eşalonare a acţiunilor şi o întâlnire cu specialiştii din 

minister pentru a se găsi cea mai bună formă la proiectul de lege privind 

salarizarea bugetarilor în vederea găsirii unui loc mai bun în grila de salarizare. 
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Dl.deputat Petre Moldovan propune să se facă o campanie de sensibilizare 

pentru susţinerea şcolii iar la Consiliile Judeţene să existe persoane care să facă 

o politică a dezvoltării reţelei de învăţământ. 

Dl.deputat Adrian Moisoiu întreabă care este situaţia sălilor de sport care 

s-au propus în Programul de Guvernare ? 

D-na ministru Ecaterina Andronescu răspunde că sălile de sport sunt 

transferate cu fondurile necesare la Ministerul Lucrărilor Publice. Domnia Sa s-a 

interesat şi a aflat că proiectele sunt gata şi vor începe construcţiile. 

Dl.preşedinte Păun Otiman menţionează că regimul proprietăţii bazei 

materiale al universităţilor nu este rezolvat. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu precizează că direcţia juridică din 

minister a găsit o soluţie  de transfer de proprietate. 

La punctul 2 din ordinea de zi, lucrările sunt conduse de dl.preşedinte 

Anghel Stanciu care subliniază că la dezbaterea bugetului Comisiile reunite au 

făcut propuneri de rectificare pertinente, care nu s-au aprobat, dar s-a promis că 

la rectificarea bugetară se vor primi banii necesari. Deşi Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării i s-au alocat bani la rectificare, nu sunt suficienţi, astfel în 

învăţământul superior nu sunt bani până la sfârşitul anului. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu precizează că la rectificarea bugetară 

s-au primit 207 miliarde lei pentru învăţământ superior şi 307 miliarde lei pentru 

învăţământ preuniversitar.Aceste sume consideră că sunt acoperitoare până la 

sfârşitul anului. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu menţionează că anul trecut salariile în 

învăţământul superior s-au acoperit în proporţie de 70 %, restul a fost acoperit 

din surse proprii. În acest an banii ajung până în luna octombrie. 

În urma dezbaterilor s-au făcut amendamente de suplimentare a sumelor 

alocate de la buget pentru secţiunile învăţământ, ştiinţă, Academia Română, 

tineret şi sport. Aceste amendamente, aprobate cu unanimitate de voturi, se 
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regăsesc în avizul înaintat Comisiior pentru buget, finanţe şi bănci de la Camera 

Deputaţilor şi Senat. 

În continuare, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la 

Camera Deputaţilor şi-a continuat lucrările între orele 13,00 - 15,30, examinând 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 

activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar.  

Raportorii desemnaţi de Comisie, prof.univ.dr.Iulian Mincu şi 

prof.univ.dr. Petru Andea au prezentat un preraport în care s-au regăsit şi 

propunerile de amendare a proiectului de lege venite din partea Ministerului 

Sănătăţii şi Familiei şi din partea Comisiei pentru sănătate şi familie de la 

Camera Deputaţilor. 

În urma dezbaterilor, Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, 

proiectul de lege cu amendamentele care se regăsesc în raportul ce va fi înaintat 

Plenului Camerei Deputaţilor. 

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

lucrările şedinţei. 

 

 

 PREŞEDINTE      SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                 Ing.Nicolae Vasilescu 

 

 

 

 

 

 


