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      PROCES - VERBAL 

       al şedinţei Comisiei din ziua de 4 martie 1998 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi: dl. Ionescu Anton - Grupul 

parlamentar PNL - membru al Guvernului, dl. Stănescu Mihai Sorin - Grupul parlamentar PNL şi 

d-na Stoica Mariana Valeria - Grupul parlamentar USD.PD. 

La lucrările Comsiei participă ca invitaţi: 

- dl. Mircea Valer Puşcă - Secretar de Stat - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse în prima parte a şedinţei de dl. Anghel Stanciu, 

preşedintele Comisiei, care, în deschidere supune spre aprobare ordinea de zi, conţinând 

următoarele puncte: 

 1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/1997 

pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 

privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare (procedură de 

urgenţă). 

 2. Proiect de Lege privind înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova. 

Ordinea de zi este acceptată cu unanimitate de voturi. 

Înainte de discutarea proiectelor de legi înscrise pe ordinei de zi, dl. preşedinte Anghel 

Stanciu prezintă solicitarea venită din partea ziarului "Adevărul"  de acreditare a d-nei Melania 

Vergu, publicist comentator la Departamentul Tineret - Învăţământ, la lucrările comisiei. 

În urma dezbaterii acestei solicitări s-a convenit să se trimită un răspuns ziarului 

"Adevărul" în care se arată că Departamentul pentru presă şi imagine a Camerei Deputaţilor 

acordă acreditări presei, iar  lucrările comisiei nu sunt publice, conform art.47 din 

Regulamentului Camerei Deputaţilor. În mod excepţional Comisia poate hotărî invitarea presei la 

dezbateri. Comisia va lua în consideraţie, pentru fiecare şedinţă în parte, solicitările de acest fel. 

În cadrul dezbaterilor care au privit solicitarea de acreditare a d-nei Melania Vergu de la 

ziarul "Adevărul", dl. deputat Alexandru Ionescu a pronunţat un discurs agresiv la adresa 

deputaţilor PDSR.  
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Grupul PDSR considerând acuzaţiile jignitoare şi total incorecte ale d-lui deputat 

Alexandru Ionescu s-au retras din sală. 

Şedinţa comisiei s-a suspendat pentru o scurtă pauză în care Biroul lărgit al Comisiei 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a analizat situaţia creată. Alături de membrii biroului 

au participat la şedinţă domnii deputaţi: Aurel Săndulescu, Alexandru Brezniceanu, Mihai Vitcu, 

Virgil Petrescu.  

Dl. deputat Alexandru Ionescu a regretat incidentul şi a anunţat că-şi va cere, public, în 

plenul comisiei, scuze. 

Şedinţa comisiei reîncepe. 

Domnul deputat Alexandru Ionescu precizează că în cuvântul dânsului s-a referit la 

modul general, la sistemul care a acţionat în trecut şi nu la persoanele de faţă, drept pentru care 

îşi cere scuze. 

Doamna deputat Ecaterina Andronescu arată că în calitate de om de şcoală, tăria stă în 

dialog, modul prin care se pot rezolva toate problemele. De aceea se află acum în sală, deci 

acceptă scuzele domnului deputat Alexandru Ionescu. 

Se trece la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/1997 pentru prelungirea termenului 

prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea 

organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare (procedură de urgenţă). 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu invită pe dl. Mircea Valer Puşcă - Secretar de Stat - 

Ministerul Cercetării şi Tehnologiei să prezinte punctul de vedere al ministerului, referitor la 

acest proiect de lege. 

Dl. secretar de stat Mircea Valer Puşcă, arată că este vorba de un singur articol din 

ordonanţă care trebuie modificat. Termenul de 31.12.1997 prevăzut în reglementările anterioare 

(Ordonanţa nr.25 şi Legea nr.51) nu mai poate fi respectat şi se propune termenul de 31.12.1998. 

În momentul de faţă funcţionează 123 institute de cercetare dintre care 101 institute sunt în 

subordinea ASAS, care la rândul ei este în subordinea Ministerului Agriculturii. Aceste institute  

sunt în imposibilitatea de a-şi stabili patrimoniul. Pentru a le da posibilitatea să se poată 

reorganiza şi a nu intra în lichidare, termenul propus este de 31.12.1998. În concluzie dl. secretar 

de stat Mircea Puşcă, roagă să se aprobe Ordonanţa de urgenţă nr. 91/1997 în forma prezentată. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu, dă citire Art.25, alin.(1) şi arată că proiectul de lege are 

aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ. Nota de fundamentare este semnată de dl. 
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ministru Dinu Gavrilescu, dl. ministru Mircea Ciumara. Această lege este promovată de dl. 

ministru Bujor Bogdan Teodoriu.  

Domnul deputat Aurel Săndulescu arată că fiecare institut de cercetare are multe hectare. 

Se pune problema dreptului de proprietate a acestor terenuri. 

Dl. secretar de stat Mircea Puşcă arată că această problemă este reglementată de Legea 

nr.18 a fondului funciar, care asigură o protecţie a acestor institute. 

Domnul deputat Virgil Petrescu întreabă dacă se modifică termenul la 31.12.1998, există 

strategii de organizare, un calendar de lucru. 

 Dl. secretar de stat Mircea Puşcă arată că s-ar putea ca acest termen să mai fie schimbat. 

Domnia sa spune că ştie că se lucrează la o astfel de strategie în cadrul Ministerului Agriculturii. 

 Domnul preşedinte Anghel Stanciu arată că preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice a solicitat o întrevedere cu domnia sa, după care va informa comisia. 

Domnul deputat Gheorghe Andrei doreşte să afle, care din aceste 101 institute din 

subordinea ASAS sunt în stare falimentară. De asemenea doreşte să aibe loc o întâlnire a 

Comisiei la Constanţa, unde sunt şase institute de cercetări, unde să se poarte o discuţie pe 

această temă. 

Domnul ministru Mircea Puşcă arată că  nu a intrat încă în vigoare legea falimentului, 

deci nu se poate vorbi despre falimentul institutelor. Dar situaţia tuturor institutelor este 

rentabilă. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Secară precizează că va vota în favoarea proiectului de 

lege, dar solicită precizări în legătură cu termenul care trebuie modificat. Arată că au avut loc 3 

modificări ulterioare (Ordonanţa 25, Legea 51, Ordonanţa nr.8). 

Domnul deputat Alexandru Ionescu solicită pentru viitoarea întâlnire să fie întocmit un 

calendar de lucru. 

Domnul ministru Mircea Puşcă precizează că acest calendar trebuie cerut Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice pentru cele 101 institute de cercetări. 

Doamna deputat Ecaterina Andronescu întreabă dacă Ordonanţa nr.8 nu face referire la 

acest art.25 şi dacă nu îl anulează. 

Domnul ministru Mircea Puşcă răspunde că acest articol  nu este anulat de Ordonanţa 

nr.8. 

 Supus votului proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.91/1997 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
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nr.25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare 

(procedură de urgenţă) a întrunit unanimitate de voturi. 

 La punctul 2 al ordinei de zi lucrările şedinţei sunt conduse de domnul vicepreşedinte 

Gheorghe Secară care supune spre dezbatere pe articole,  proiectul de lege privind înfiinţarea 

Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova. S-au făcut unele amendamente la proiectul de 

lege menţionat, care sunt redate în Raportul Comisiei.  

 Supus votului în ansamblu proiectul de lege menţionat a întrunit unanimitate de voturi. 

 În cadrul şedinţei, Comisia a luat în dezbatere şi unele probleme privind organizarea 

dezbaterii la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/1997 privind modificarea şi completarea 

Legii învăţământului. 

 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul vicepreşedinte Gheorghe Secară declară încheiate 

lucrările şedinţei. 

 

      PREŞEDINTE      SECRETAR 

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

 

 

 


