COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
BUCUREŞTI: 3 aprilie 1998
Nr. 237/XVIII/9

PROCES - VERBAL
al şedinţelor comisiilor de specialitate de la Camera Deputaţilor şi
Senat din zilele de 31 martie, 1 - 2 aprilie 1998
Marţi, 31 martie 1998
La lucrările Comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi: dl. Becsek
Garda Dezideriu Coloman - Grupul Parlamentar UDMR, dl. Bejinariu Petru Grupul Parlamentar PDSR, dl. Nicolaiciuc Vichentie - Grupul Parlamentar al
Minorităţilor Naţionale, dl. Stănescu Mihai Sorin - Grupul Parlamentar PNL.
Lucrările şedinţei se desfăşoară împreună cu Comisia pentru învăţământ şi
cercetare ştiinţifică de la Senat.
Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. preşedinte Anghel Stanciu, care în
deschidere supune spre aprobare ordinea de zi, conţinând dezbaterea proiectului
Legii Bugetului de Stat pe anul 1998 -

Secţiunea:

Ministerul

Tehnologiei.
Ordinea de zi este acceptată cu unanimitate de voturi.
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:
Ministerul Cercetării şi Tehnologiei
- dl. Horia Ene - ministru
- d-na Monica Aurite - director
- dl. Aurel Sandu - director general
Ministerul Finanţelor
- d-na Maria Buzdugan - director general
- d-na Roxana Petrescu - expert.

Cercetării

şi
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Dl. preşedinte Anghel Stanciu informează că anul acesta procentul din PIB
pentru cercetare este de 0,229; este invitat dl. ministru Horia Ene să prezinte care
este stadiul actual al lucrărilor de cercetare;
Dl. Horia Ene, Ministrul Cercetării şi Tehnologiei, face o prezentare
succintă a modului de desfăşurare a cercetării ştiinţifice; s-a deschis finanţarea cu
500 miliarde lei pentru teme în continuare din programul "Orizont 2000"; mai este
nevoie de 400 miliarde lei pentru încheierea acestor teme; se pregăteşte Planul
Naţional şi programele de cercetare; trebuie declanşată o finanţare experimentală
pe programe tehnologice; foarte importante sunt şi programele de transfer
tehnologic; 0,37 % din PIB ar fi necesar pentru aceste programe (sumele minime);
sumele maxime ar fi 0,65 din PIB.
Dl. deputat Virgil Petrescu întreabă care a fost punctul de vedere al
Guvernului în ansamblu faţă de aceste sume ? dacă dl. ministru s-a luptat suficient
în Guvern pentru aceste sume ?
Dl. ministru Horia Ene arată că procentul de 0,229 a fost atins după discuţii
îndelungate; discuţiile au început de la sume foarte mici; argumente: înfăptuirea
reformei prin sprijinirea industriei.
Dl. preşedinte Anghel Stanciu consideră că cercetarea ştiinţifică trebuie să
se menţină la nivelul ţărilor europene; este obligatoriu ca reforma să fie însoţită de
studii şi cercetări pentru asigurarea progresului; a omite cercetarea ştiinţifică din
cadrul reformei este o mare greşeală; propune ca din cele 3300 miliarde lei pentru
reformă să se aloce a 10 partea, 300 miliarde lei pentru cercetarea ştiinţifică.
Dl. ministru Horia Ene semnalează că din cauza acestui buget mic nu au mai
fost prevăzute sume pentru studii de retehnologizare.
Dl. deputat Gheorghe Andrei ar dori să ştie dacă dl. ministru a făcut o
analiză a unor ONG-uri care au avut teme de cercetare, dacă nu s-au făcut fraude;
să se încerce să se găsească surse plauzibile; Ministerul Finanţelor să ne indice
sursele.
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Dl. ministru Horia Ene arată că a verificat şi ministerul nu a contractat teme
de cercetare cu ONG-urile sau cu fundaţii, poate institutele de cercetări să fi făcut
asemenea contracte.
Dl. deputat Petre Moldovan îşi exprimă îndoiala faţă de sursa găsită
(cheltuielile pentru reformă).
Dl. senator Emil Tocaci consideră că propunerea d-lui Anghel Stanciu este
bună, pentru că nu s-a luat nici-o decizie de alocare a fondurilor.
Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos este de părere că nu se cunoaşte logica
cu care a fost construit Bugetul. Suma pentru Reformă nu este defalcată; nu se
cunoaşte destinaţia dată de Guvern acestei sume; acceptă ideea că Ministerul
Cercetării şi Tehnologiei are nevoie de alte sume decât cele alocate, dar lipsesc
nişte informaţii.
Dl. deputat Eugen Hilote propune ca Ministerul Cercetării şi Tehnologiei să
supună spre aprobare programele de cercetare, Ministerului Reformei.
D-na deputat Mariana Stoica precizează că banii din privatizare nu există;
Ministerul Reformei este în restructurare; propune să nu se treacă în amendament
sume, ci procente (10 %).
Supusă la vot, propunerea d-lui preşedinte Anghel Stanciu este acceptată cu
17 voturi pentru şi 4 abţineri.
În continuare, d-na Ecaterina Andronescu arată că la pag.35, la fonduri
speciale, apare suma de 2288,9 miliarde lei, care reprezintă sume din taxa
Băsescu; să se ia din acest fond pentru cercetare suma de 88,9 miliarde lei;
argument: drumurile se fac cu materiale care trbuie cercetare de institutele de
cercetări (aditivi speciali care se pun în îmbrăcămintea drumurilor).
Se acceptă propunerea cu 15 voturi pentru, 3 împotrivtă şi 3 abţineri.
Dl. deputat Virgil Petrescu propune reformularea Art.24: "...din care 280
miliarde lei pentru programele de cercetare-dezvoltare în vederea restructurării şi
reformei în industrie"..."din care 50 miliarde lei pentru cercetare-dezvoltare în
vederea restructurării şi reformei în agricultură"...; argument: susţinerea
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programelor de cercetare-dezvoltare pentru restructurare şi reformă în industrie şi
agricultură.
Se acceptă propunerea cu unanimitate de voturi.
În continuare dl. preşedinte Anghel Stanciu anunţă că au rămas de discutat
de la Secţiunea: Învăţământ două articole: Art.9 (8) şi Art.30 (4). În urma
discuţiilor cele două articole au fost votate cu unanimitate de voturi, cu
următoarele amendamente:
Art.9 (8) - să se elimine din text ultimile trei rânduri ("precum şi cheltuielile
totale ce se pot efectua din acestea la nivelul a 1790,3 miliarde lei, sunt prevăzute
în anexă la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale").
Motivare: Conform prevederilor Art.169 (3) din Legea învăţământului,
nr.84/1995.
Art.30 (4) - Se modifică după cum urmează:
(4) Criteriul de determinare, precum şi alocarea sumelor defalcate din
impozitul pe salarii pentru cheltuielile de învăţământ de 45 %, prevăzute la
pct.6 din Anexa nr.10, sunt obligatorii pentru toate unităţile administrativ
teritoriale.
Motivare: Precizarea în text a procentului de 45 prevăzut la pct.6 din
Anexa 10 este obligatorie, pentru a exista certitudinea că sumele respective vor fi
alocate unităţilor de învăţământ.
Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte Anghel Stanciu declară încheiate
lucrările şedinţei.
1 aprilie 1998
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 29 deputaţi, nici un absent.
La lucrările şedinţei participă ca invitaţi:
- dl. Crin Antonescu - Ministrul Tineretului şi Sportului
Ministerul Finanţelor
- d-na Maria Buzdugan - director general
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- dl. Alexandru Mihăilescu - şef serviciu
Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele
Comisiei, care în deschidere, supune spre aprobare ordinea de zi:
Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 1998 - Secţiunea: Ministerul
Tineretului şi Sportului.
Ordinea de zi este acceptată cu unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte Anghel Stanciu prezintă Comisiei solicitarea de a participa la
lucrări a d-lui Mugurel Statn, Preşedintele Consiliului Naţional al Tineretului. Cu
unanimitate de voturi se acceptă această solicitare.
Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune procedura de lucru: a fost distribuită
o sinteză a bugetului tineretului şi sportului; este invitată d-na director general
Maria Buzdugan să prezinte această sinteză; apoi, dl. ministru Crin Antonescu să
prezinte solicitările ministerului; în continuare domnii deputaţi să pună întrebări şi
eventual să se facă comentarii.
Se acceptă procedura de lucru cu unanimitate de voturi.
D-na director general Maria Buzdugan arată că fondurile pentru Ministerul
Tineretului şi Sportului sunt de 336,038 miliarde lei pe anul 1998; aceste cheltuieli
cresc cu 81,6 % în 1998 faţă de 1997; este o creştere faţă de anii anteriori; se
repartizează mai mult la activitatea sportivă; pentru transferuri; consolidarea
clădirii Ministerului Tineretului şi Sportului; pentru tineret se alocă 21,9 miliarde
lei;
Dl. ministru Crin Antonescu precizează că este evident că nu poate fi
suficient procentul alocat ministerului pentru sport şi tineret; toate ministerele se
găsesc în această situaţie; bugetul actual este expresia economiei naţionale în acest
moment; dacă ne referim la raportarea procentului din PIB - este alocarea cea mai
mare din ultimii 4 ani, dar în termenii puterii de cumpărare, lucrurile stau prost; în
aceste cifre sunt incluse şi cele 30 miliarde lei destinate organizării Campionatului
mondial de fotbal; bugetul este critic pentru activitatea de tineret, investiţii şi
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cheltuieli de reparaţii; a făcut toate demersurile în Guvern şi a obţinut o
suplimentare de 30 miliarde; ar mai fi nevoie de 20 miliarde.
Dl. deputat Nicolae Vasilescu consideră că Ministerul Tineretului şi
Sportului nu poate să dezvolte în viitor acţiuni de tineret cu procentul de 7,8 % din
bugetul alocat; în urma analizării unor capitole din Buget, este de părere că s-ar
putea obţine diferite sume de la alţi ordonatori de credite care desfăşoară activităţi
de sport şi propune un amendament în acest sens.
Dl. ministru Crin Antonescu acceptă pct. A din amendament, deoarece
repartizarea sumelor pentru tineret este foarte mică; în ce priveşte pct.B care se
referă la transferul unor sume din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului de la
activităţile de sport la activităţile de tineret nu este de acord, întrucât şi aşa banii
pentru sport sunt în suferinţă; suplimentările cerute sunt foarte realiste.
Dl. deputat Nicolae Antonescu semnalează că Bugetul alocat pentru sport şi
tineret este foarte mic; propune ca ministerul să acorde atenţie unor federaţii
(baschet, volei etc.) şi să utilizeze corect banii primiţi; să se apeleze la
sponsorizare, deşi nu este o soluţie; tineretul trebuie ajutat, suma alocată este
derizorie; de acord cu amendamentul d-lui Vasilescu.
Dl. deputat Nusfet Şaganai este de părere că solicitatea d-lui deputat
Vasilescu este pertinentă; propune ca sursă o parte din sumele obţinute de
fotbaliştii care au contracte în străinătate, întrucât statul a cheltuit foarte mult cu ei
să-i formeze, să returneze ceva pentru statul român;
D-na deputat Mariana Stoica precizează că fotbalul este puternic
sponsorizat şi nu la capitolul fotbal trebuie să se insiste; sportul mai înseamnă şi
atletism ş.a., astfel ajungem cunoscuţi în toată lumea; propune trimiterea tinerilor
în Occident pentru a vedea cum se lucrează acolo, prin sistemul de burse de 3, 6, 9
luni.
D-na deputat Ecaterina Andronescu susţine propunerile referitoare la
activităţile de tineret; propune să se constituie un fond de burse pentru activităţi
profesionale de excepţie, nu numai la şcoală ci şi în diferite meserii.
6

7

Dl. preşedinte Anghel Stanciu prezintă amendamentul d-nei deputat Viorica
Afrăsinei, depus la Comisia noastră referitor la nominalizarea în cadrul listei de
investiţii a obiectivului "Sala Polivalentă - Botoşani".
În continuare dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că societarea românească
se confruntă cu o creştere constantă a infracţiunilor şi crimelor juvenile;
Ministerul de Interne se află în avanpostul acestei lupte cu infracţiunea juvenilă,
de aceea Guvernul i-a acordat un plus la buget pentru a face faţă acestor situaţii; ar
fi un ajutor pentru Ministerul de Interne dacă Ministerul Tineretului şi Sportului ar
reuşi să antreneze aceşti tineri în alte activităţi, să-i distragă de la tentaţia de a
săvârşi infracţiuni, violuri, crime; e mai bine să prevenim aceste situaţii, să dăm
bani Ministerului Tineretului şi Sportului pentru a se ocupa de tineri; propune să
se ia 1 % din sporul faţă de anul trecut de la Ministerul de Interne care să
contribuie la educaţia tinerilor (6,3 miliarde lei) şi de la SRI - 2,9 miliarde lei.
Dl. deputat Alexandru Ionescu este de părere să se găsească acele căi care să
fie de folos bugetului pentru tineret şi sport.
D-na deputat Mariana Stoica nu este de acord cu propunerea d-lui Anghel
Stanciu de a se lua sume de la Ministerul de Interne, pentru că acest minister este
obligat să aplice reforma, are nevoie de dotări la frontieră şi în alte sectoare,
pentru care sunt alocate aceste sume; să nu le diminuăm.
Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că numai ministerele coercitive au
primit fonduri suplimentare; Ministerul de Interne şi-a achiziţionat maşini de luptă
de stradă cu aer condiţionat, apă, gaze,etc.
Dl. deputat Gheorghe Andrei semnalează că dacă şi alte comisii iau sume de
la Ministerul Tineretului şi Sportului sau de la Ministerul Educaţiei Naţionale nu
se rezolvă situaţia; ar dori să ştie ce cheltuieli au fost ineficiente anul trecut în
cadrul ministerului; câte fundaţii pentru tineret sunt şi cum au cheltuit banii; dacă
Ministerul Tineretului şi Sportului şi-a gospodărit bine sumele pe care le-a avut.
Dl. ministru Crin Antonescu precizează că fundaţiile sunt nonguvernamentale; s-au luat măsuri să nu mai primească alocări cei care lucrează în
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minister, sau în alte structuri; agreează propunerea d-nei Ecaterina Andronescu burse profesionale pentru tineri.
Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerile următoare:
Dl. Nicolae Vasilescu retrage pct.B din amendament şi propune pct.A:
- Secretariatul General al Guvernului - 5 mld.lei
Se acceptă propunerea cu 13 voturi pentru şi 7 abţineri;
- Ministerul Afacerilor Externe - 2 mld.lei
Se acceptă propunerea cu 12 voturi pentru, 3 împotrivă şi 5 abţineri;
- Ministerul Transporturilor - 3 mld.lei
Se acceptă propunerea cu 13 voturi pentru şi 7 abţineri.
- Ministerul Apărării Naţionale - 1 mld.lei
Se acceptă propunerea cu 13 voturi pentru şi 7 abţineri.
- Ministerul de Interne - 2 mld.lei
Se acceptă propunerea cu 11 voturi pentru şi 9 abţineri.
Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune:
- S.R.I - 2 mld.lei
Nu se acceptă propunere cu 10 voturi împotrivă şi 10 voturi pentru.
- Ministerul de Interne - 5 mld.lei
Se acceptă propunerea cu 11 voturi pentru, 8 împotrivă şi 1 abţinere.
D-na deputat Ecaterina Andronescu propune;
- Organizaţiile autorităţii executive 7,6 mld.lei
Se acceptă propunere cu 12 voturi pentru şi 8 împotrivă.
Amendamentul d-nei Viorica Afrăsinei este respins cu 12 voturi împotrivă
şi 8 pentru.
Cu unanimitate de voturi se acceptă art.11, alin.1, 11, 12, 13, 14, 15, cu
amendamentele menţionate. La alin.15, se adaugă lit.e) "acoperirea cheltuielilor
privind activităţile sportive interne specifice.
Ordinea de zi fiind epuizată dl. preşedinte Anghel Stanciu declară încheiate
lucrările şedinţei.
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Ziua de 2 aprilie 1998 a fost consacrată studiului documentar privind
Ordonanţa de urgenţă nr.36/1997.

PREŞEDINTE

SECRETAR

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu

Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu
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