COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
BUCUREŞTI: 26 februarie 1998
Nr.134/XVIII/9

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 24 şi 25 februarie 1998
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările în
zilele de 24 şi 25 februarie 1998, având următoarea ordine de zi:
Marţi 24 februarie 1998, orele 9,00
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă nr.68/1997
pentru aplicarea unor articole din Legea învăţământului nr.84/1995, începând cu
anul şcolar 1998-1999 (Proiectul de lege menţionat a fost adoptat de Senat în
şedinţa din 10 februarie 1998).
Miercuri 25 februarie 1998, orele 9,00
1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii de Medicină şi
Farmacie din Craiova.
2. Proiectul de Lege privind acordarea de sprijin comunităţilor româneşti de
pretutindeni.
3. Punct de vedere cu privire la interpretarea art.50, alin.11 din Legea
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.
4. Punct de vedere referitor la completarea funcţiilor didactice auxiliare cu
funcţia de secretar, conform art.6(2) şi art.94(1) din Legea nr.128/1997 privind
Statutul personalului didactic.
Invitaţi: Prof.univ.dr.Andrei Marga, Ministrul Educaţiei Naţionale
Prof.univ.dr.Horia Gavrilă, Secretar General M.E.N.
Prof.univ.dr.Ioan Bruckner, Ministrul Sănătăţii
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Prof.univ.dr.Marin Beşteliu -prorector Univ.Craiova (pentru pct.1)
Prof.univ.dr.Lucian Buşe-prorector Univ.Craiova (pentru pct.1)
Prof.univ.dr.Tudorel Ciurea - decan Univ.Craiova (pentru pct.1)
5. Raport informativ privind stadiul pregătirilor pentru desfăşurarea
Campionatului European de fotbal, tineret, Bucureşti, 1998.
Invitaţi: Crin Antonescu, Ministrul Tineretului şi Sportului
Mircea Sandu, Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal
6. Diverse.
În ziua de 24 februarie a.c. Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă nr.68/1997 pentru aplicarea unor
articole din Legea învăţământului nr.84/1995, începând cu anul şcolar 1998-1999.
Comisia în urma dezbaterii proiectului de lege menţionat, a hotărât să supună
Plenului Camerei Deputaţilor acceptarea respingerii acestuia pentru următoarele
motive:
Ordonanţa nu are obiect, fiind inutilă, întrucât Legea învăţământului a intrat
în vigoare la 1 septembrie 1995 şi, ca urmare, examenul de capacitate şi examenul
de bacalaureat, în forma prevăzută de această lege, urmau să fie organizate pentru
toţi elevii care începeau ciclul gimnazial, respectiv liceal, în anul şcolar 19951996. Rezultă că prevederile Legii învăţământului, referitoare la examenul de
capacitate şi bacalaureat, se vor aplica începând din anul 1999, fapt care nu mai
trebuie reglementat printr-o ordonanţă.
În ziua de miercuri 25 februarie 1998 Comisia şi-a continuat activitatea
luând în dezbatere următoarele:
1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii de Medicină şi
Farmacie din Craiova. În urma dezbaterilor generale, Comisia cu majoritate de
voturi a hotărât acceptarea proiectului de lege, pentru înfiinţarea Universităţii de
Medicină şi Farmacie din Craiova, urmând ca dezbaterea pe articole să se facă
într-o şedinţă viitoare.
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2. Proiect de Lege privind acordarea de sprijin comunităţilor româneşti de
pretutindeni. Comisia a examinat această propunere legislativă şi cu unanimitate
de voturi a hotărât să acorde aviz favorabil, cu precizarea ca la dezbaterea în fond,
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, să ţină seama de precizările Consiliului
Legislativ, menţionate în avizul cu nr.139/12.02.1998.
3. La adresa Federaţiei Sindicatelor Independente din Învăţământ "Spiru
Haret" nr.103/20.01.1998, Comisia şi-a exprimat următorul punct de vedere cu
privire la interpretarea art.50 alin.(11) din Legea nr.128/1997 privind Statutul
personalului didactic. "Sporul de stabilitate de 15 % se acordă personalului
didactic cu o vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, indiferent de
perioada când a fost acumulată această vechime." Acest punct de vedere se
bazează pe redactarea textului menţionat care nu face referire expresă la o anumită
perioadă din activitatea unui cadru didactic.
4. Comisia a luat în dezbatere adresa Ministerului Educaţiei Naţionale Cabinetul Ministrului, nr.9475 din 4.02.1998, prin care se propune completarea
nomenclatoarelor funcţiilor didactice auxiliare cu funcţia de secretar, conform cu
art.6 alin.(2) şi art.94 alin (1) din Legea nr.128/1997 privind Statutului
personalului didactic. Comisia constată că problema se poate soluţiona în
conformitate cu prevederile art.6(2) de către Ministerul Educaţiei Naţionale,
împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
5. În continuarea şedinţei, Ministrul Tineretului şi Sportului, Crin
Antonescu şi Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, au
prezentat rapoarte informative privind stadiul pregătirilor pentru desfăşurarea
Campionatului European de Fotbal, Tineret, Bucureşti, 1998.
Comisia, în urma dezbaterilor asupra rapoartelor prezentate, a apreciat
eforturile depuse de Ministerul Tineretului şi Sportului şi Federaţia Română de
Fotbal pentru organizarea acestui campionat. Reprezentanţii celor două instituţii
şi-au manifestat disponibilitatea de a informa periodic Comisia cu pregătirile
pentru acest campionat. De asemenea Ministrul Tineretului şi Sportului a promis
3

4

că într-o şedinţă viitoare va prezenta stadiul pregătirii Conferinţei Interministeriale
a miniştrilor de tineret din Europa care se va desfăşura la Bucureşti în aprilie 1998.
6. Comisia a luat act de adresa Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei
nr.130/17.02.1998 privind statutul social, material şi moral al cercetătorilor din
institut. S-a convenit ca după o analiză a acestei scrisori în Biroul Comisiei să fie
elaborate propuneri concrete referitoare la cerinţele institutului.
Din numărul total al membrilor Comisiei (30) au absentat (2) după cum
urmează:
1. Ionescu Anton - Grupul parlamentar al PNTCD-CE
2. Stoica Mariana Valeria - Grupul parlamentar USD-PD.

PREŞEDINTE

SECRETAR

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu

Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu
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