
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti: 8 noiembrie 1999 
Nr.545/XVIII/9 
 

 

       SINTEZA 

        lucrărilor Comisiei din ziua de 3 noiembrie 1999 

 

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 3 noiembrie 1999 între 

orele 8,30 – 16,00, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/1999 privind finanţarea organizării şi 
desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor 
didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul 
şcolar 1999-2000. Raport. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.112/1999 privind organizarea şi desfăşurarea 
celei de a doua sesiuni a examenului naţional de capacitate în 
anul 1999. Raport. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat.Raport. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare 
ale universităţilor prin bănci comerciale. Raport. 

5. Examinare în Comisie a demersului primit de la Universitatea 
de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragiale” din 
Bucureşti, privind finanţarea de la buget a activităţii instituţiei 
respective. 

6. Stabilirea subcomisiilor de raportori pentru proiectele de lege 
intrate la Comisie. 
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La primul proiect de lege, acceptat de către Comisie cu unele 

modificări, s-a făcut menţiunea, reţinută de Ministerul Educaţiei 
Naţionale , că asemenea acte juridice au caracter de excepţie, altfel 
contravin Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, care la 
art.11 alin.(7) prevede că toate cheltuielile de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sunt suportate de către 
organizatori, ca parte interesată într-o selecţie riguroasă a candidaţilor. 

Al doilea proiect de lege a fost acceptat în forma propusă de 
organizatori. 

Cele mai largi dezbateri şi comentarii, care au condus la modificări 
substanţiale în proiectul de lege, se referă la modul de finanţare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat (proiect înscris pe ordinea 
de zi la pct.3). 

Astfel, Comisia cu majoritate de voturi, a modificat textul 
Ordonanţei de urgenţă nr.138/1999, stabilind că unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat sunt finanţate din fonduri: a) alocate de la bugetul 
de stat; b) alocate de la bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor Municipiului Bucureşti şi al Municipiului 
Bucureşti; c) provenite din alte surse, realizate în condiţiile legii – 
venituri provenite din taxe de la persoane fizice şi juridice române şi 
străine, venituri din închirieri, subvenţii, donaţii, sponsorizări şi alte 
venituri proprii realizate în condiţiile legii. 

De asemenea, ca noutate, în învăţământul preuniversitar, finanţarea 
se efectuează pe bază de contract: 

a) contract de management pentru finanţarea de la bugetul statului, 
încheiat anual între Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
inspectoratele teritoriale, respectiv între inspectoratele şcolare şi 
fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat în parte; 

b) contract pentru finanţarea locală, încheiat între directorul 
unităţii de învăţământ preuniversitar de stat şi primarul 
localităţii de care aparţine unitatea. 

Pentru stabilirea standardelor de finanţare se constituie Consiliul 
Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de Stat, ca 
organism consultativ al Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.27/1999privind reglementarea rulării resurselor financiare ale 
universităţilor prin bănci comerciale (pct.4 din ordinea de zi), la 
propunerea deputaţilor a suferit unele modificări în sensul că prevederile 
acestuia se extind şi asupra învăţământului preuniversitar de stat. 
Disponibilităţile în lei provenite din alocaţiile de stat pentru învăţământ, 
prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor şi instituţiilor 
de învăţământ  de stat, păstrate în conturi la trezoreria statului, sunt 
purtătoare de dobânzi; veniturile proprii ale unităţilor şi instituţiilor de 
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învăţământ de stat, realizate din contracte de cercetare ştiinţifică, de 
consultanţă, de expertiză sau pentru alte servicii didactice şi ştiinţifice, 
din taxe de orice fel, chirii, servicii, donaţii, subvenţii, sponsorizări sau 
alte surse se pot păstra în conturi, la vedere sau pe termen, deschise la 
bănci comerciale. 

Celelalte prevederi din proiectul de lege, referitor la 
disponibilităţile în valută provenite din venituri proprii, au fost votate, cu 
majoritate de voturi, în varianta adoptată de Senat. 

În finalul şedinţei, Comisia a stabilit subcomisiile de raportori 
pentru proiectele de lege intrate la Comisie. 

În absenţa rectorului Universităţii de Artă Teatrală şi 
Cinematigrafică “I.L. Caragiale” din Bucureşti, comisia a amânat 
dezbaterea pentru o şedinţă viitoare (vezi pct.5 din ordinea de zi). 

În continuare, au avut loc lucrările comisiilor de mediere la 
următoarele proiecte de lege: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/1998 pentru modificarea art.28 din Ordonanţa 
Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, 
dezvoltării tehnologice şi inovării.  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.105/1998 privind acordarea de credite bancare pentru 
studenţii din învăţământul de stat.  

 
Din numărul total al membrilor comisiilor nu a absentat nici un 

deputat. 

 

 

    PREŞEDINTE 

  Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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