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   PROCES – VERBAL 

         al şedinţei Comisiei din ziua de 22 septembrie 1999 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi 

motivat 4 deputaţi. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- Andrei Marga – Ministrul Educaţiei Naţionale 

- Lanyi Szabolcs – Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă 

şi Tehnologie 

- Petrescu Roxana – expert – Ministerul Finanţelor 

- Cornea Aurel – F.S.L.I. 

- Bobulescu Răzvan – Alma Mater 

- Dimitrescu D. – “Alma Mater” 

- Caranica Corneliu – “Spiru Haret” 

- Cernica C-tin – “Spiru Haret” 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 
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1. Consultare cu factorii interesaţi şi de decizie 

privind rectificarea Bugetului de Stat pe anul 1999. Invitaţi: 
Andrei Marga, Ministrul Educaţiei Naţionale, Szobolcs Lanyi, 
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Tehnologie, 
Decebal Traian Remeş, Ministrul Finanţelor, Alexandru 
Athanasiu, Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, preşedinţii 
sindicatelor din învăţământ şi cercetare ştiinţifică. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul 
Tineretului şi Sportului a schimbării destinaţiei sau desfiinţării 
unor baze sportive aparţinând domeniului public sau privat al 
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale-Raport- 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.75/1999 privind constituirea fondului special de susţinere a 
învăţământului de stat – Aviz - 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.83/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice – 
Aviz  

 
Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că a sosit momentul să se 

exprime un punct de vedere al Comisiei asupra bugetului învăţământului 

şi cercetării ştiinţifice, având în vedere că în aceste zile se va hotărî soarta 

Bugetului; în urma dezbaterilor de astăzi să se redacteze o scrisoare 

Domnului Radu Vasile, Primul Ministru al Guvernului, care să cuprindă 

principalele concluzii stabilite de Comisie; propune ca procedură, să se 

asculte punctul de vedere al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Agenţiei 

Naţionale pentru Ştiinţă şi Tehnologie şi apoi al Ministerului Finanţelor; 

de asemenea sindicatelor vor putea face o scurtă prezentare a situaţiei 

existente în sectoarele pe care le reprezintă; cu unanimitate de voturi se 

aprobă această procedură. 

Dl. ministru Andrei Marga face o scurtă prezentare a nevoilor 

învăţământului în acest an şcolar 1999-2000; are semnale că va fi cu 

siguranţă o rectificare  pozitivă, aproape la parametrii solicitaţi; va intra 

în vigoare Ordonanţa nr.75/1999 privind constituirea fondului special de 

susţinere a învăţământului de stat, aceşti bani vor merge exclusiv la 
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investiţii – cheltuieli de capital; fondul special va relansa investiţiile 

şi se vor achita datoriile; pe lângă bugetul central învăţământul operează 

şi cu bugetele locale, este sistemul modernităţii; anul acesta s-au dat mai 

mulţi bani de la bugetele locale; resursele externe sunt foarte importante 

în învăţământ; pe anul 1999 se operează cu un  program de relansare a 

şcolilor, un program de relansare a învăţământului şcolar rural (bibliotecă, 

transport); în învăţământul superior se operează cu împrumutul Băncii 

Mondiale; în legătură cu finanţarea externă se urmăreşte finanţarea unor 

centre de excelenţă ştiinţifică; folosirea cu grijă a resursele este obligaţia 

Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Dl. preşedinte Lanyi Szabolcs prezintă concis situaţia actuală a 

Agenţiei, care operează cu 40 mil. $/an, deci 2 $/cap de locuitor, de 25 de 

ori sub nivelul minim în Europa unde se alocă 50 $/locuitor; bugetul 

cercetării ar trebui să fie de 500 mil. $; foarte greu se înţelege că 

cercetarea în orice ţară este un motor al societăţii, al progresului; la ora 

actuală cercetarea ştiinţifică este în criză financiară; este foarte greu să se 

vorbească de competiţie şi rezultate ale cercetării în această situaţie; a 

pornit competiţia la Planul Naţional de cercetare; privitor la Ordonanţa 

nr.75/1999 este o eroare privind înţelegerea institutelor naţionale de 

cercetare-dezvoltare, ele sunt instituţii publice şi trebuie scoase din textul 

ordonanţei. 

D-na Roxana Petrescu, expert în Ministerul Finanţelor, face 

precizarea că cele două ministere vor beneficia de rectificări pozitive; nu 

se cunoaşte încă o cifră, nu s-au încheiat negocierile cu FMI; 

învăţământul şi cercetarea constituie prioritate naţională. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu arată că cheltuielile salariale şi 

materiale se asigură de Bugetul de Stat; în alte ţări, bugetele locale 

sprijină şi învăţământul superior; ar fi foarte bine să se mai încheie 

contracte cu Banca Mondială  pentru viitor; este de acord cu dl. Lanyi 

referitor la situaţia cercetării ştiinţifice, care este foarte grea. 
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D-na deputat Ecaterina Andronescu îşi exprimă 

nemulţumirea că dl. Traian Decebal Remeş, Ministrul Finanţelor, nu a 

onorat invitaţia Comisiei; insistă ca dl. ministru Remeş să fie prezent la 

dezbateri pentru a putea fi prezentate şi susţinute demersurile Ministerului 

Educaţiei Naţionale şi Agenţiei în faţa Ministrului Finanţelor. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos arată că teoretic este de acord 

cu dl. ministru Andrei Marga; în teritoriu dascălii sunt într-o situaţie 

critică, şcolile sunt într-o situaţie dramatică; precizează că va susţine 

propunerile d-lui ministru Andrei Marga. 

Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară îşi exprimă nemulţumirea faţă 

de neparticiparea d-lui ministru Remeş la lucrările Comisiei; apreciază 

consistenţa celor relevate; Ministerul Educaţiei Naţionale insistă pe 

derularea reformei; doreşte ca dl. ministru Andrei Marga să transmită 

Guvernului punctul de vedere al Comisiei. 

Dl. deputat Sorin Stănescu arată că nimeni nu contestă solicitările 

ministerelor, numai că trebuie găsite şi sursele de finanţare; dl. ministru 

Remeş nu face altceva decât să găsească soluţii de finanţare; s-a 

comunicat celor două ministere că vor avea o rectificarea pozitivă, dar 

numai în urma negocierilor cu FMI. 

Dl. Răzvan Bobulescu, preşedintele Federaţiei sindicale “Alma 

Mater”, apreciază că cererea Ministerului Educaţiei Naţionale este 

modestă, nu acoperă necesarul pentru încheierea anului financiar 1999. 

Dl. Aurel Cornea, preşedintele FSLI, arată că starea de spirit a 

cadelor didactice este foarte proastă, sunt foarte multe judeţe care au 

reluat conflictul de muncă; consideră că chiar cu efortul care se face, 

reforma în învăţământul românesc nu va merge; şcolile din mediul rural 

nu au fonduri; ar dori ca aceste realităţi să fie cunoscute şi de Guvern. 

Dl. deputat Romulus Raicu consideră că de fapt la această  

rectificare pozitivă nu este vorba de a se primi bani în plus, ci se asigur 
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necesarul fondului de salarii pe anul în curs; se prăbuşesc şcolile în 

mediul rural; ar trebui adunate şi alte fonduri din plan local pentru burse. 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu solicită domnului ministru Andrei 

Marga să se facă o analiză a absolvenţilor de învăţământ superior; dacă se 

măreşte numărul studenţilor, creşte şi  numărul cadrelor didactice; dacă 

există o evidenţă a cadrelor didactice confirmate, cu doctorat; referitor la 

cercetare situaţia este ultratragică, este absolut necesar să se mărească 

bugetul cercetării. 

Dl. Rusu, reprezentantul sindicatelor din cercetare, prezintă situaţia 

actuală a cercetătorilor care un salariu foarte mic şi din această cauză 

absolvenţii tineri nu mai vin în institutele de cercetare; consideră că se fac 

cadou străinătăţii aceşti absolvenţi; s-au pensionat toţi cei care s-au 

încadrat în lege, dar dispar în felul acesta specialiştii şi implicit dispar şi 

domenii; rectificarea pozitivă este stringentă pentru cercetare. 

Dl. deputat Petru Bejinariu este de părere că cercetarea este în mare 

criză; cercetării nu mai ies din sediu, s-au izolat, nemaiputând participa la 

manifestări ştiinţifice, nemaiavând acces la publicaţii; referitor la 

învăţământ, subfinanţarea a fost semnalată cu mult înainte; la această 

dată, reforma este o sumă de deziderate, dacă nu este susţinută financiar. 

Dl. deputat Petre Moldovan face un apel la realism; trebuie 

dimensionate resursele; Ministerul Finanţelor nu reuşeşte să stăpânească 

economia subterană; trebuie făcut un studiu pentru o posibilă 

restructurare a reţelei de învăţământ; în ce priveşte cercetarea, este un 

domeniu care merită susţinerea comisiei. 

Dl. deputat Mihai Vitcu consideră că această întâlnire nu este 

benefică, fără prezenţa d-lui ministru Remeş; dl. ministru Marga nu 

cunoaşte realitatea din şcoli, are o imagine deformată; şcolile săteşti nu 

pot fi susţinute de bugetele locale, ele trebuie susţinute de bugetul de stat. 

Dl. deputat Vichentie Nicolaiciu precizează că dl. ministru Marga a 

prezentat o situaţie foarte bună prin prisma reformei; în satele din 
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Maramureş, Banat, Deltă, sunt şi şcoli moderne deşi bugetele locale 

nu au fonduri, dar sunt bine gospodărite; sunt ateliere şcoală care sunt 

folosite în interes personal; sunt nereguli la nivelul inspectoratelor şcolare 

judeţene; sprijină iniţiativele ambilor miniştri. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că acest buget mic 

trebuie să fie porţionat în raport de priorităţile existente. 

În continuare dl. ministru Andrei Marga şi dl. preşedinte Lanyi 

Szabolcs, răspunde  întrebărilor adresate de domnii deputaţi. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că dincolo de aspectul informal 

dezbaterile au avut şi un caracter de lămurire a unor probleme majore; 

doreşte să se sprijine cercetarea prin ceea ce aduce ea economiei; 

apreciază că învăţământul ca prioritate naţională, trebuie să aibă, potrivit 

legii, prioritate financiară; acesta este sectorul care reprezintă coloana 

vertebrală a unei naţiuni şi de aceasta depinde realizarea marilor speranţe 

în dezvoltarea economico-socială a României; dacă nu există bani, nu 

există viitor; propune Comisiei să fie de acord cu redactarea unei scrisori 

că Primul Ministru care să cuprindă principalele concluzii stabilite de 

Comisie şi în care să se solicite minimum cât este posibil; supusă votului 

propunerea este aprobată cu 12 voturi pentru, 2 împotrivă şi 3 abţineri. 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.57/1999 privind obligativitatea 

avizării de către Ministerul Tineretului şi Sportului a schimbării 

destinaţiei sau desfiinţării unor baze sportive aparţinând domeniului 

public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.  

Dl. deputat Sorin Stănescu prezintă raportul, după care propune 

avizarea favorabilă. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu, susţine ordonanţa şi propune să se 

adauge că îşi încetează activitatea odată cu apariţia Legii educaţiei fizice 

şi sportului, deoarece textul acestei legi este mai acoperitor; supusă 
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votului această propunere se aprobă cu unanimitate de voturi; supusă 

votului ordonanţa în ansamblu se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se continuă cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.75/1999 privind constituirea fondului special de susţinere a 

învăţământului de stat; d-na deputat Ecaterina Andronescu prezintă 

raportul;  cu unele amendamente care vor fi cuprinse în raport, ordonanţa 

este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege cuprins la punctul 4 al ordinei de zi privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.83/1999 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1992 privind organizarea 

statisticii publice, a fost amânat pentru o şedinţă viitoare, urmând ca 

raportorii să consulte iniţiatorii şi Ministerul Educaţiei Naţionale pentru 

punerea în acord a unor prevederi din această ordonanţă cu Legea 

învăţământului, lege organică. 

 

 

PREŞEDINTE    SECRETAR 

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