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La lucrările Comisiei sunt prezenţi toţi deputaţii. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei Naţionale 

 Adrian Miroiu – Secretar de Stat 

 Liliana Preoteasa – director general 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

 Propunerea legislativă privind suplimentarea bugetului de stat 

pe  anul 1999 pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică 

universitară. 

 Propunerea legislativă privind acordarea titlului de “Ambasador 

onorific al României”. 

 Propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din Legea 

84/1995 aşa cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.36/1997. 

 Diverse. 
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În deschiderea şedinţei dl. deputat Ioan Igna doreşte să 

informeze Comisia despre faptul că, la Sibiu, Sindicatul Învăţământului 

Preuniversitar, datorită tergiversării rezolvării revendicărilor salariaţilor 

din învăţământ, un număr de cinci cadre didactice, au hotărât să înceapă 

greva foamei, ca ultimă formă de protest. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că este regretabil că oamenii 

şcolii ajung în situaţie limită de protest, pe care nimeni nu o doreşte, este 

posibil ca mâine să se legifereze o ordonanţă de urgenţă care să încheie 

perioada neagră din instoria învăţământului românesc. 

Se continuă cu primul punct al ordinei de zi, propunerea legislativă 

privind suplimentarea bugetului de stat pe  anul 1999 pentru învăţământ şi 

cercetare ştiinţifică universitară; dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează 

că această propunere legislativă era actuală şi utilă în perioada în care a 

fost depusă, adică în luna iunie; dar din considerente ştiute, propunerea 

legislativă nu a fost depusă decât în luna noiembrie, după ce s-a făcut 

rectificarea de buget şi banii solicitaţi în această propunere legislativă nu 

au fost alocaţi; problema învăţământului trebuie tratată cu toată atenţia, 

pentru a se putea ieşi din această situaţie grea; spre documentare au fost 

distribuite dezbaterile de la Legea învăţământului din anul 1995, când 

Opoziţia de atunci, actuala Putere de azi, solicita 8 % din PIB pentru 

învăţământ; cert este că s-au făcut anumiţi paşi, în sensul că din Bugetul 

central se acordă 3,69 % din PIB, dar totuşi Legea învăţământului nu este 

respectată.  

Dl. deputat Ioan Vida – Simiti consideră că atâta timp cât bugetele 

locale constituie o participaţiune la PIB, ele se consideră o parte din 

Bugetul de Stat. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu este de părere că această propunere 

legislativă se poate respinge, pentru că se referă la anul 1999 şi nu mai are 

obiect în acest moment. 
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Dl. secretar de stat Adrian Miroiu este de acord că se poate 

respinge această propunere legislativă, deoarece nu mai este de 

actualitate; referitor la Buget,  punctul de vedere al Ministerului Educaţiei 

Naţionale este acela că 4 % din PIB trebuie să curpindă trei componente: 

alocaţia de la Bugetul central, alocaţia de la bugetele locale şi rambursări 

de credite externe, fără venituri extrabugetare; referitor la citatul din 

Apel, nu afirmă că nu este de acord cu ceea ce a susţinut, dar nu a fost 

făcută în calitate de secretar de stat, ci acum doi ani, în anul 1998. 

Dl. deputat Petre Moldovan consideră că ar trebui să se adopte o 

atitudine de principiu faţă de modul cum este constituit Bugetul de stat, 

din ce alocaţii şi comisia să voteze acest lucru. 

Dl. deputat Mihai Vitcu ar dori ca Ministerul Educaţiei Naţionale  

să  explice, dacă se propune ca Bugetul de stat să se completeze cu 

bugetele locale, care ar fi proporţia celor trei elemente care compun 

Bugetul. 

Dl. secretar de stat Adrian Miroiu arată că nu poate prezenta date 

precise dar, pentru împrumuturi externe suma este mică, iar pentru 

Bugetul central raportul este de 3,7 % şi 0,4 % din bugetele locale, total 

4,1 % din PIB. 

D-na deputat Mariana Stoica consideră această discuţie ca o 

discuţie introductivă pentru când se va discuta Bugetul; este de părere că 

bugetle locale sunt şi aşa destul de grevate şi nu crede că pot avea bani 

pentru asigurarea 0,4 %. 

Dl. deputat Vasile Berci arată că atunci când s-a votat Legea 

învăţământului nu exista Legea bugetelor locale, de aceea nu au fost 

prinse în Bugetul central; trebuie să intre în calcul şi această componentă 

a bugetului; în acest an, elevii vor avea un an şcolar dramatic. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu, revenind la punctul 1 al ordinei de 

zi, arată că dacă se aproba propunerea legislativă nu se ajungea la greva 
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profesorilor, dar în acest moment nu mai este de actualitate şi propune 

respingerea acestuia. 

Supune votului respingerea propunerii legislative şi cu 13 voturi 

împotrivă, 11 voturi pentru, se respinge propunerea de respingere, 

urmând a se elibera aviz favorabil şi înaintat Comisiei de buget finanţe. 

În continuare dl. preşedinte Anghel Stanciu, informează despre 

scrisoarea d-lui secretar Alexandru Ionescu, care a avut o intervenţie şi la 

dl. vicepreşedinte Miron Mitrea,  referitor la expertul Comisiei Cristian 

Gaţu; această situaţie a fost discutată în Biroul Comisiei şi consideră că 

prin activitatea desfăşurată de dl. Cristian Gaţu la proiectul de Lege 

privind educaţia fizică şi sportul, reprezentarea Comisiei în exterior în 

momentele majore, proiectul de Lege privind reglementarea situaţiei 

juridice şi a administrării fostei UTC (modificarea şi completarea D.L. 

nr.150/1990), îşi îndeplineşte atribuţiile; se va înainta un punct de vedere 

al Comisiei d-lui vicepreşedinte Miron Mitrea; cu unanimitate de voturi 

se aprobă această propunere. 

Se continuă cu propunerea legislativă pentru modificarea art.26 din 

Legea 84/1995 aşa cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.36/1997, iniţiatori domnii deputaţi Mihai Vitcu, Ionel 

Marineci, Petru Bejonariu. Dl. raportor Mihai Vitcu precizează că s-a 

plecat de la unele discuţii care au avut loc în învăţământul preuniversitar; 

este vorba de art.26 din Legea învăţământului care se referă la probele de 

examen de la bacalaureat; în viitor unele discipline vor fi comasate şi 

elevii  să nu mai fie obligaţi să susţină examen la matematică. 

D-na director general Liliana Preoteasa arată că Ministerul 

Educaţiei Naţionale nu are nimic împotrivă să stabilească singur 

examenele  de bacalaureat, dar aşa a fost opţiunea deputaţilor care s-a 

precizat în lege; la ora actuală matematica are cel mai mare număr de ore 

şi nu ne putem permite, ca ţară, să nu verificăm cunoştinţele elevului; 

legat de integrarea în Europa, diplomele de bacalaureat nu vor fi 
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recunoscute dacă nu au incluse şi matematica; importanţa matematicii 

este şi pentru alte filiere chiar umaniste; consideră că trebuie să se ţină 

cont că la ora actuală este nevoie de stabilitate legislativă, elevii trebuie să 

ştie la ce probe se dau examenele; pentru acest an şcolar nu se poate pune 

problema schimbării examenului de bacalaureat. 

Dl. deputat Mihai Vitcu arată că nu disciplina matematica este în 

discuţie ci ca Ministerul Educaţiei Naţionale să stabilească probele de 

examen, 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu consideră că într-o epocă modernă, 

democraţia să nu fie prost înţeleasă, este absurd deoarece fără matematică 

la ora actuală nu se poate trăi. 

Dl. deputat Virgil Petrescu precizează că această propunere 

legislativă nu exclude matematica , dar o poate exclude prin opţiunea 

elevului; argumentul d-nei Preoteasa de stabilitate legislativă este foarte 

important; trebuie păstrată o lege coerentă pentru fiecare ciclu de 

învăţământ, gimnaziu, liceu; ţinând seama de stabilitatea legislativă va 

vota împotriva acestei propuneri legislative. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei arată că este cunoscător şi al 

proiectelor umaniste şi realiste; elevii învaţă multe ore de matematică, 

deci ei trebuie examinaţi; matematica nu trebuie să dispară, nu se poate 

pătrunde în alte ştiinţe dacă nu se cunoaşte matematica, numai că ea 

trebuie bine predată. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos este convis că este nevoie de 

stabilitate legislativă; în Legea învăţământului mai sunt 3-4 articole care 

nu convin, dar nu s-a venit cu o iniţiativă legislativă de modificare; este 

nevoie de stabilitate legislativă şi chiar politică; Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport s-ar discredita în faţa tuturor dacă 

săptămânal modifică articole din Legea învăţământului; crede că intenţia 

iniţiatorilor este bună, dar nu este acum momentul potrivit. 
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Dl. deputat Ioan Igna arată că au fost perioade când bacalaureatul 

s-a dat la 7 discipline, toate obligatorii; Ministerul Educaţiei Naţionale ar 

trebui să stabilească disciplinele de examenul de bacalaureat; legea nu se 

discută, ea se aplică. 

Dl. deputat Napoloen Antonescu înţelege ideea iniţiatorilor, dar s-a 

lucrat prea mult la Legea învăţământului ca să se modifice atât de repede; 

nu este de acord ca Ministerul Educaţiei Naţionale să stabilească probele 

de examen; 

D-na deputat Mariana Stoica este de părere că se discută inutil, 

deoarece doi ani s-a discutat în Comisie Legea învăţământului, deci nu se 

mai pune problema modificării;  când s-a început reforma învăţământului 

românesc s-a pus şi problema ariilor curriculare; crede că este prea 

devreme să se modifice ceva, deoarece Legea învăţământului trebuie 

aplicată măcar pentru câteva promoţii, apoi să se poate veni cu 

modificări; Grupul PD nu va susţine propunerea legislativă, din respect 

pentru munca depusă în Comisie. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu arată că s-a vorbit de stabilitate 

legislativă şi este de acord cu acest lucru, dar în anii din urmă 

instabilitatea legislativă a fost creată nu de colegii care au propus această 

iniţiativă legislativă; această propunere legislativă a apărut într-un 

moment de tensiune, când elevii erau în stradă; trebuie să se găsească 

calea să se corecteze unele lucrurui. 

Dl. deputat Ionel Marineci este de acord că este nevoie de 

stabilitate legislativă, dar numai unii au dreptul să modifice legea, alţii nu; 

legea este un organism dinamic care nu se poate încorseta în tiparele din 

anii în care a fost creată; iniţiatorii doresc o altă abordare a examenului de 

bacalaureat. 

Dl. deputat Alexandru Brezniceanu propune să se ţină cont de 

multitudinea de opinii şi argumente din toate partidele şi sugerează ca 

iniţiatorii să-şi retragă proiectul. 
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Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că s-au conturat două 

variante, una de retragere a proiectului de lege şi alta de supunere la vot. 

Dl. deputat Mihai Vitcu este de acord cu stabilitatea legislativă, dar 

mai devreme sau mai târziu, acest proiect de lege va fi luat în seamă şi 

examenul de bacalaureat se va modifica. 

Supus votului, propunerea legislativă este respinsă cu 18 voturi 

împotrivă şi 4 voturi pentru. 

Se continuă cu propunerea legislativă privind acordarea titlului de 

“Ambasador onorific al României”. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu, raportorul acestei propuneri 

legislative, arată că se propune instituirea şi acordarea titlului simbolic de 

“Ambasador onorific al României” unor personalităţi care prin 

performanţele lor deosebite, recunoscute pe plan internaţional, au făcut ca 

numele României să fie rostit cu admiraţie. Consiliul Legislativ avizează 

favorabil această iniţiativă, dar face unele observaţii privind termenul de 

“ambasador”; pentru a nu exista confuzie între “funcţia de ambasador” ca 

reprezentant oficial al unui stat şi titlul de “Ambasador Onorific” se 

propune să se precizeze explicit că este vorba de un “titlu de onoare”; 

propune să se înlocuiască titlul de “Ambasador Onorific al României” cu 

cel de “Consul Onorific al României” (pentru acest titlu există deja o 

reglementare legală). 

D-na deputat Mariana Stoica propune respingerea proiectului de 

lege, deoarece există deja un titlu de “Consul Onorific al României”. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului respingerea 

propunerii legislative, care se aprobă cu 15 voturi pentru şi 7 împotrivă. 

La punctul Diverse, dl. deputat Alexandru Ionescu dă citire 

raportului în care propune ca proiectul de lege privind înfiinţarea Staţiunii 

de Cercetări Antarctice “România” să  fie semnat de membrii Comisiei şi 

înaintat Biroului Permanent. 
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Dl. preşedinte Anghel Stanciu crede că poate fi promovat 

acest proiect de lege, este o chestiune abordabilă şi prin sponsorizări şi 

propune ca membrii Comisiei să semneze ca iniţiatori. 

Dl. deputat Virgil Petrescu propune să se elimine din textul 

proiectului “începând cu anul 2000”. 

Supusă votului această propunere se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 

În continuare se supune atenţiei Programul delegaţiei parlamentare 

a Camerei Deputaţilor în Republica Moldova. Dl. preşedinte Anghel 

Stanciu arată că dacă se aprobă acest Program, se va întocmi o solicitare 

la Direcţia de Protocol şi la Biroul Permanent; propune ca numărul 

persoanelor care vor face parte din delegaţie să fie între 5 şi 7. 

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

închise lucrările şedinţei. 

 

 

 

PREŞEDINTE              SECRETAR 

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

 


