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    SINTEZA
        lucrărilor Comisiei din ziua de 23 mai 2001

În data de 23 mai 2001, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
a dezbătut Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.206/2001, pentru modificarea
şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995, republicată.

Aceste modificări şi completări se referă la art.166 alin.(4) care
reglementează dreptul la proprietate a bazei materiale a unităţilor şi instituţiilor
de învăţământ şi respectiv, la art.167 alin.(2) care reglementează finanţarea
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Astfel, prezenta ordonanţă prevede că, terenurile şi clădirile în care ăşi
desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat fac parte din
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau a
Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea şi trec
în administrarea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al inspectoratului
şcolar al municipiului Bucureşti.

Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de
învăţământ  special de stat fac parte din domeniul public judeţean, respectiv al
municipiului Bucureşti şi trec în administrarea inspectoratelor şoclare judeţene,
respectiv al inspectoratului şcolar al municipiului Bucureşti. Bunurile imobile
trecute în administrarea serviciilor descentralizate pentru protecţia drepturilor
copilului din subordinea consiliilor judeţene, în temeiul art.3 din H.G.
nr.261/2000, trec în administrarea inspectoratelor şcolare.

Această ordonanţă prevede, în esenţă, trecerea dreptului de administrare
asupra terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat către inspectoratele şcolare judeţene, în



2

calitatea lor de organe de specialitate, descentralizate ale Ministerului Educaţiei
şi Cercetării în teritoriu.

Pentru învăţământul special se realizează astfel o administrare unitară a
întregului patrimoniu al unităţilor de învăţământ special şi se asigură unitatea
întregului proces de educaţie şi instruire a copiilor.

Fondurile necesare pentru salarizarea personalului didactic, didactic
auxiliar şi administrativ din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar,
pentru deplasări, precum şi pentru cheltuieli de dotări cu obiecte de inventar şi
cărţi sunt asigurate din bugetul de stat şi defalcate în bugetele locale ale
unităţilor administrativ teritoriale.

De asemenea, Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/2001 privind modificarea şi completarea
art.43 din Legea educaţiei fizice şi sportului, nr.69/2000.

În urma dezbaterilor, ordonanţa amintită, cu 19 voturi contra şi două
abţineri, a fost propusă Plenului pentru a fi respinsă, din următoarele motive:

- Comitetul Olimpic Român este persoană juridică de drept privat şi de
utilitate publică, fapt ce creează incompatibilitate cu statutul unui ordonator
principal de credite;

- dacă s-ar fi acceptat această excepţie s-ar fi creat un precedent,  în sensul
că oricare federaţie sportivă cu statut similar ar putea să solicite dreptul de a fi
ordonator principal de credite;

- Comitetul Olimpic Român poate avea acces la fonduri publice,  dar prin
programe şi nu ca ordonator principal de credite.

Comisia şi-a exprimat punctul de vedere asupra a două scrisori înaintate
de conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării referitoare la statutul
institutorilor şi a personalului didactic din centrele de plasament.

Din numărul total al membrilor Comisiei (26) a absenatat dl.deputat
Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL.
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