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   PROCES-VERBAL 

  al şedinţelor comisiei din zilele de 28 şi 29 martie 2000 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi toţi deputaţii. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

Koto Joszef – Secretar de Stat 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. vicepreşedinte Gheorghe 

Secară. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

Marţi, 28 martie 2000, ora 9,00 
1. Proiectul de Lege privind egalitatea şanselor la accesul în 

învăţământul superior. Raport. 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea 
revenirii în ţară a specialiştilor tineri. Raport. 

 
Miercuri, 29 martie 2000, ora 9,00 
1. Propunerea legislativă pentru completarea art.171 din Legea 

nr.84/1995 privind Legea învăţământului. Raport. 
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2. Propunere legislativă privind trecerea Institutului de Cercetări 
Biologice Iaşi şi a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, subordonat Agenţiei 
Naţionale pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, în structura 
Academiei Române. Raport. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de 
dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii. Aviz. 

 
Joi, 30 martie 2000 

 Subcomisii de lucru: întocmirea avizelor asupra proiectelor de lege 
intrate la Comisie. 
           

Dl. deputat Napoleon Antonescu propune ca programul prevăzut 

pentru  ziua de miercuri să fie realizat în şedinţa din ziua de marţi pentru 

a rezerva timp necesar subcomisiilor de lucru pentru întocmirea 

prerapoartelor la legile intrate la Comisie. 

Dl. deputat Ioan Igna este de acord cu propunerea d-lui deputat 

Antonescu. 

Dl. deputat Virgil Petrescu este de acord cu propunerea făcută. 

Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară supune la vot propunerea ca 

programul celor două zile să fie cuplat: propunerea se aprobă cu 14 voturi 

pentru şi un vot împotrivă. 

Pentru punctul 1 al ordinei de zi, proiectul de Lege privind 

egalitatea şanselor la accesul în învăţământul superior, este invitat dl. 

senator Sergiu Chiriacescu, fiind unul dintre iniţiatori. 

Dl. senator Sergiu Chiriacescu menţionează că legea are 

corespondent şi în alte ţări şi în esenţă urmăreşte să se absoarbă în 

universităţi şi copii din medii modeste, deoarece bursele acordate de  stat 

nu este suficiente. Se va da libertate universităţilor să-şi constituie fonduri 

pentru burse, nu se va afecta bugetul universităţilor, se vor constitui alte 

fonduri. 
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Dl. deputat Petre Moldovan arată că acest proiect de lege a fost 

depus înainte de apariţia Legii învăţământului, iniţiatorii au operat 

modificările care se impune şi în condiţiile în care este vorba de o bursă 

socială finanţată din alte surse decât bugetul de stat, este de acord cu 

propunerea legislativă. 

Dl. deputat Virgil Petrescu este de acord cu proiectul de lege, cu 

menţiunea de a se opera unele mici modificări când se va discuta pe 

articole. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu ar vrea ca aceste burse să fie de 

excelenţă, nu burse sociale; ar dori să ştie dacă Senatul este de acord cu 

varianta Camerei Deputaţilor. 

Dl. senator Sergiu Chiriacescu precizează că Senatul este de acord 

cu modificările aduse de Camera Deputaţilor. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu, unul dintre iniţiatori şi raportor la 

proiectul de lege, menţionează că este corect argumentul Consiliului 

Legislativ; această lege vine în sprijinul tinerilor; este de acord ca la 

dezbaterea pe articole să se modifice unde este cazul. 

Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară arată că în acest proiect de 

lege este vorba de altceva decât bursele acordate de bugetul de stat; se 

doreşte constituirea unui fond local al universităţii, alimentat din alte 

fonduri; este de acord cu proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor pe articole, ce au fost aprobate cu majoritate 

de voturi, şi a modificărilor aduse proiectului de lege, rezultă că instituţia 

de învăţământ superior de stat poate constitui un fond, din resurse 

financiare extrabugetare, destinat acordării burselor sociale de studiu 

pentru întreaga durată de şcolarizare. Resursele financiare din care se 

constituie fondul se referă la sponsorizări de la persoane juridice şi fizice, 

venituri proprii ale instituţiei, donaţii, alte surse extrabugetare legale. Pot 

beneficia de bursă socială de studiu, pentru întreaga durată de şcolarizare, 
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studenţii înscrişi în anul I care provin din familii cu un venit lunar pe 

membru de familie sub salariul minim brut pe economie. 

La stabilirea veniturilor pe membru de familie se iau în considerare 

şi veniturile studentului. Se  exceptează veniturile provenite din alte burse 

acordate membrilor de familie.Menţinerea bursei sociale de studiu este 

condiţionată de îndeplinirea standardului impus de senatul universitar, 

pentru întreaga durată de şcolarizare şi de menţinerea condiţiei sociale 

amintite. 

Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară a supus votului proiectul de 

lege în ansamblu şi a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Se continuă cu punctul 2 al ordinei de zi. Comisia, cu unanimitate 

de voturi, a amânat dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru 

stimularea revenirii în ţară a specialiştilor tineri, urmând ca subcomisia de 

lucru să-şi încheie raportul pe baza unei documentări temeinice. 

Argumente contradictorii, s-au înregistrat la dezbaterea propunerii 

legislative pentru completarea art.171 din Legea învăţământului 

nr.84/1995. Iniţiatorii, d-na deputat Daniela Bartorş şi dl. deputat Vasile 

Cândea, au solicitat scutirea de TVA şi de taxe vamale la achiziţionarea 

de aparatură medicală din fondurile alocate spitalelor, necesară procesului 

de învăţământ, instruire practică şi perfecţionare pentru elevii şcolilor 

sanitare, pentru studenţii de la medicină şi medicii rezidenţi. În final, 

votul membrilor Comisiei a fost de 9 pentru, 4 împotrivă şi 5 abţineri, 

urmând ca dezbaterea să fie reluată într-o şedinţă viitoare. 

La cererea iniţiatorilor, cu unanimitate de voturi, dezbaterea 

propunerii legislative privind trecerea Institutului de Cercetări Biologice 

Iaşi şi a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe 

Biologice Bucureşti, subordonat Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă, 

Tehnologie şi Inovare, în structura Academiei Române, a fost amânată 
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pentru o şedinţă viitoare, întrucât este necesară o documentare 

suplimentară. 

În continuare, Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2000 privind îmbunătăţirea 

finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul 

Culturii.  

Dl. deputat Vichentie Nicolaiciuc, raportor al proiectului de lege 

menţionat, propune acordarea avizului favorabil. 

Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară a supus votului propunerea d-

lui deputat Vichentie Nicolaiciuc, care a fost aprobată cu 17 voturi pentru 

şi un vot împotrivă. Avizul favorabil se va înainta Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

 În continuare s-au constituit subcomisii de lucru pentru următoarele 

proiecte de lege: 

- propunerea legislativă privind acordarea de burse pentru elevi şi 

studenţi precum şi a sistemului de premii pentru elevii ce obţin 

rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale şi 

internaţionale: Gheorghe Andrei, Nusfet Şaganai, Ioan Igna, 

Romulus Raicu. 

- Propunerea legislativă pentru modificarea art.65, aliniatul 2 din 

Legea nr.84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României 

nr.606 din 10 decembrie 1999: Virgil Petrescu, Napoleon 

Antonescu, Ioan Vida-Simiti, Nusfet Şaganai. 

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.128/1997 privind statutul personalului didactic, referitor la 

stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ şi 

pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr.154/1998 privind 

sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
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indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate 

publică: Virgil Petrescu, Anghel Stanciu, Napoleon 

Antonescu, Ionel Marineci, Constantin Cotrutz, Ioan Vida-

Simiti. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară 

declară închise lucrările şedinţei. 

 În zilele de miercuri, 29 martie şi joi, 31 martie, activitatea s-a 

desfăşurat în subcomisii de lucru, conform programului stabilit de 

comisie. 

 

 

 

PREŞEDINTE    SECRETAR

Prof. univ. dr. ing.  

Anghel Stanciu 

Prof. univ. dr. ing. 

Ecaterina Andronescu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


