
 

 
 
 
COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
                                                                                                     
BUCUREŞTI 19 mai 1997 
Th:SD5/20/97  
Nr. 271/XXXVI/9 

        PROCES-VERBAL 

      al şedinţei Comisiei din ziua de 14 mai 1997 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 28 deputaţi, fiind absent dl.Virgil 

Petrescu, grupul parlamentar PNTCD-CE. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- Mircea Puşcă, secretar de stat - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei; 

- Asanică Gheorghe - director general Ministerul Cercetării şi Tehnologiei; 

- Roşu Domniţa - director economic - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

comisiei.Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind reînfiinţarea Şcolii Române din Franţa. 

2. Ordonanţa nr.8/1977 privind stimularea cercetării-dezvoltării şi inovării. 

Dezbatere pe fond. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport întrunită în şedinţă de 

lucru în ziua de 14 mai 1997 a procedat la analizarea iniţiativelor legislative  

înscrise pe ordinea de zi. Astfel, a fost analizată iniţiativa legislativă privind 

reînfiinţarea Şcolii Române din Franţa, în prezenţa iniţiatorului domnul deputat 

Petre Ţurlea.  

Domnul Petre Ţurlea face un scurt istoric al Şcolii Române din Franţa, 

prezintă tradiţia culturală a acestei Şcoli care asigura pregătirea în specialităţi care 

nu sunt în ţară sau perfecţionarea pregătirii. Finanţarea ar putea fi asigurată de la 

Ministerul Afacerilor Externe, Academia Română, Ministerul Învăţământului şi 

din donaţii. 
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Biroul comisiei a stabilit ca raportor pentru acest proiect de lege pe d-na 

deputat Ecaterina Andronescu, secretarul comisiei. 

Întrucât avizele asupra acestui proiect de lege primite de la Guvern, 

Consiliul legislativ, Departamentul pentru lucrările parlamentare, Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, au fost negative, Comisia a sugerat 

iniţiatorului refacerea proiectului pe baza observaţiilor din avize şi din discuţiile în 

plen. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu  roagă întreaga comisie să analizeze cu mare 

atenţie acest proiect de lege şi în prima fază să se treacă la discuţii generale, după 

care se va reveni. 

Au mai luat cuvântul domnii deputaţi: Alexandru Ionescu, Dan Palade, 

Anton Ionescu, Alexandru Brezniceanu, Nicolae Antonescu. 

Comisia apreciază iniţiativa legislativă ca necesară, dar aceasta să fie 

reelaborată sub forma unui proiect de lege generală care să permită înfiinţarea unor 

şcoli postuniversitare în străinătate, în mai multe centre, în baza unor acorduri 

bilaterale cu ţările respective. 

În continuarea şedinţei Comisia a luat în dezbatere proiectul de lege de 

aprobare a Ordonanţei nr.8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării şi 

inovării. 

Dl. Mircea Puşcă face o prezentare generală a Ordonanţei nr.8/1997 care 

este gândită să cristalizeze programe de cercetare şi mecanisme financiare. Apoi 

arată că s-a lucrat în subcomisie şi s-a ajuns la o formă convenită cu Ministerul 

Cercetării şi Tehnologiei. Dl. Secretar de Stat Mircea Puşcă consideră că 

Ordonanţa nr.8/1997 aşa cum a fost modificată în subcomisie şi-a atins scopul 

dorit. 

După prezentarea domnului secretar de stat Mircea Puşcă s-a trecut la 

discuţia pe articole 
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A fost analizat şi aprobat Capitolul I (art.1-6) la care s-au adus unele 

amendamente propuse de subcomisia pentru cercetare ştiinţifică de comun acord 

cu iniţiatorul. Printre cele mai importante amendamente menţionăm: 

- la art.2 introducerea măsurilor directe şi indirecte de stimulare din partea 

statului a cercetării-dezvoltării şi inovării; 

- la art.3 se introduce un nou alineat: 

"Resursele bugetare alocate prin bugetul de stat la capitolul cercetării 

ştiinţifice trebuie să ţină seama de tendinţele mondiale în domeniu şi nu pot fi mai 

mici de 1/5 faţă de resursele bugetare alocate la capitolul învăţământ". 

- la art.4 se introduce un nou alineat: 

"Academia Română, Ministerul Învăţământului şi ceilalţi ordonatori 

principali de credit, care au prin bugetul de stat fonduri alocate pentru cercetare 

ştiinţifică, îşi finanţează din acestea programe proprii, inclusiv granturi de 

cercetare." 
 

 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 
 
  Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu               Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu 
 
 

 
 

 

 

 
 


