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   PROCES - VERBAL 

           al şedinţei Comisiei din ziua de 13 iunie 2001 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Petruş Octavian - Grupul Parlamentar al PDSR(Social-Democrat şi 

Umanist) 

 La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Şerban Constantin Valeca - ministru delegat pentru cercetare 

- Vasile Molan - Secretar de Stat 

- Anca Voicu - director general - Direcţia de Informatizare 

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei 

- Sabin Chiricescu - Secretar de Stat 

Şcoala sanitară Fundeni 

- Crin Marcean - director 

Institutul Român de Cercetări Polare 

- Teodor Negoiţă  - preşedinte al Fundaţiei Antarctice Române 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Informare privind stadiul pregătirii şi organizării examenului de capacitate 
şi a admiterii în liceu. Prezintă: Vasile Molan - Secretar de Stat - 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

2. Informare privind soluţionarea petiţiilor referitoare la şcolarizarea fără 
taxă a elevilor din şcolile sanitare postliceale. Prezintă: Vasile Molan - 
Secretar de Stat - Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

3. Proiectul de Lege privind Codul dezvoltării şi utilizării tehnologiilor 
informaţiei (nr.82/1998). (Raport suplimentar, comun cu Comisia 
pentru industrie şi servicii). 

4. Propunere legislativă privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetări Antarctice 
,,ROMÂNIA,,.Raport. 

5. Propunere legislativă privind reînfiinţarea şi organizarea Universităţii de 
stat cu limba de predare maghiară din Cluj-Napoca (165/1998) şi 
Propunerea legislativă privind reînfiinţarea şi organizarea Universităţii de 
stat cu limba de predare maghiară din Cluj-Napoca (176/1998).Raport. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat.Raport. Raportori: Vasile Miron, Ştefan Lepădat. 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.60/1998 
privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate. 
Raport. Raportori: Petru Andea, Mihai Baciu. 

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.138/2000 
privind măsurile de susţinere a învăţământului privat. Raport. Raportori: 
Napoleon Antonescu, Mihai Baciu. 

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/1998 
pentru abrogarea art.27 din Ordonanţe Guvernului nr.25/1995 privind 
reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare. 
Raport. Raportori: Petru Andea, Marian Ionescu. 

10. Diverse. 
 

La punctul 1 al ordinei de zi, dl. Secretar de stat Vasile Molan prezintă 

stadiul pregătirii şi organizării examenului de capacitate şi a admiterii în liceu în 

sesiunea din luna iunie 2001. Menţionează că, sistemul care se aplică pentru 

prima dată la examenul de capacitate, s-a aplicat în învăţământul superior şi a 
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funcţionat bine. Sistemul este asigurat din toate punctele de vedere la fel ca şi 

sistemul bancar. 

Dl.deputat Mihai Baciu consideră că aceste schimbări, cu puţin înainte de 

examen, pot produce mari tulburări şi confuzii. Întreabă dacă nu cumva în acest 

fel se blochează accesul în liceu al copiilor din mediul rural ? 

Dl.secretar de stat Vasile Molan răspunde că nu este vorba de o blocare ci 

de o aşezare a candidaţilor la liceul potrivit. 

Dl.deputat Vasile Miron menţionează că în judeţul Bacău s-au luat măsuri 

deosebite pentru organizarea examenului de capacitate. Întreabă câte opţiuni are 

elevul la dispoziţie şi dacă se are în vedere organizarea şi a unei sesiuni de 

toamnă a examenului de capacitate ? 

Dl.secretar de stat Vasile Molan răspunde că elevul are 250 de opţiuni, iar 

pe măsură ce media scade, numărul opţiunilor este mai mare. Se va organiza şi o 

sesiunie de toamnă a examenului de capacitate. 

Dl.deputat Emil Rus consideră că prin acest nou sistem, examinarea este 

unilaterală şi vor fi nedreptăţiţi copiii pentru că nu mai au examen oral. Întreabă 

dacă există două perioade de contestaţii ? 

Dl.deputat Sotiris Fotopolos întreabă dacă s-a studiat impactul psihologic 

al acestui sistem nou de examinare asupra elevilor şi părinţilor şi dacă a fost 

experimentat ? 

Dl.secretar de stat Vasile Molan răspunde că există doar o singură 

perioadă de contestaţie. Este posibil ca pentru anii viitori să se introducă o probă 

orală. A fost elaborat un ghid al evaluatorilor care a fost prelucrat cu profesorii 

examinatori şi speră într-o evaluare corectă. În ceea ce priveşte impactul asupra 

elevilor menţionează că s-au făcut simulări în toate judeţele cu acest nou sistem. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu precizează că orice sistem are un grad de 

subiectivism şi nici unul nu este perfect. Este de părere că ar trebui să se treacă 

la sistemul grilă ca să se elimine subiectivismul. Speră ca sistemul informatic să 

funcţioneze bine. 
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Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos întreabă: care consideră domnul 

ministru că sunt punctele nevralgice al sistemului ? 

Dl.secretar de stat Vasile Molan răspunde că după părerea domniei sale 

punctul nevralgic îl constituie dirigintele, care are un rol important în alegerea 

opţiunilor în număr suficient. 

Dl.deputat Mihai Baltă întreabă ce se întâmplă cu elevul care refuză 

repartiţia, dacă are o şansă la redistribuire în anul următor ? 

Dl.secretar Vasile Molan răspunde că fiecare elev îşi asumă riscul de a 

refuza repartiţia şi o soluţie pot fi liceele particulare. 

Dl.secretar Petru Andea întreabă dacă se pot face opţiuni în două judeţe 

diferite deoarece sunt cazuri când sunt licee la graniţă de judeţ ? 

Dl.secretar de stat Vasile Molan răspunde că nu se pot face opţiuni în 

judeţe diferite. 

Dl.deputat Ionel Marineci întreabă dacă există specialişti în teritoriu 

pregătiţi pentru acest sistem ? 

Dl.secretar de stat Vasile Molan răspunde că există specialişti pregătiţi în 

fiecare judeţ. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că se desprinde, în urma dezbaterilor, 

o îngrijorare în privinţa prelucrării corecte a datelor pe calculatoare, dar mai ales 

asupra promovării examenului de către candidaţii din mediul rural, care, în 

multe situaţii, nu au beneficiat de şanse egale în sistemul de instruire în 

învăţământul gimnazial, determinat de lipsa cadrelor didactice calificate.  

Se continuă cu punctul 2 din ordinea de zi, Informare privind soluţionarea 

petiţiilor referitoare la şcolarizarea fără taxă a elevilor din şcolile sanitare 

postliceale. 

În privinţa şcolarizării, fără taxă, în învăţământul postliceal, Comisia 

constată că Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu a aplicat corect prevederile 

art.51 din Legea învăţământului nr.86/1995, republicată, şi nici nu a întreprins 

măsurile prevăzute de art.54 din aceeaşi lege, de a iniţia o hotărâre a Guvernului 
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prin care să stabilească, anual, obligaţiile referitoare la învăţământul postliceal.  

În concluzie, se va transmite Ministerului Educaţiei şi Cercetării o adresă, din 

partea Comisiei, prin care să se precizeze că elevii care au intrat în şcolile 

postliceale de stat,  în anul 1999, nu trebuie să plătească taxa de şcolarizare. 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării trebuie să aplice, în viitor, prevederile 

legii privind şcolarizarea în învăţământul postliceal, potrivit art.51 şi să 

reglementeze funcţionarea acestui învăţământ, potrivit prevederilor art.54 din 

Legea învăţământului. 

Se continuă cu punctul 3 din ordinea de zi. Potrivit prevederilor art.60 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a reexaminat proiectul de Lege 

privind Codul dezvoltării şi utilizării tehnologiilor informaţiei. Având în vedere 

punctul de vedere al Guvernului, prin care se cere retragerea proiectului, 

Comisia a hotărât, cu 16 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, să propună  Plenului 

Camerei Deputaţilor, respingerea acestui proiect de lege. Principalele argumente 

sunt: 

- proiectul de lege nu este armonizat cu legislaţia Uniunii Europene în 

domeniul tehnologiei informaţiei (Directiva 1999/93/EC, Directiva 2000/31/EC, 

Directiva 1995/46/EC) şi prevederile acestuia nu reprezintă un pas înainte în 

vederea încheierea capitolului 19 al Negocierilor de Aderare la Uniunea 

Europeană; 

- proiectul de lege nu este conform principiilor general acceptate la nivel 

internaţional referitoare la legislaţia comerţului electronic (neutralitatea 

tehnologică, respectarea autonomiei de voinţă a părţilor, armonizarea 

reglementărilor naţionale), aşa cum au fost adoptate în declaraţiile Adunării 

Naţiunilor Unite sau ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare în Europa; 

- datorită perioadei lungi trecute de la data redactării proiectului de lege, 

acesta nu mai corespunde realităţilor tehnologice şi riscă să rămână inaplicabil 

chiar de la adoptare. 
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Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei s-a angajat că va 

înainta Parlamentului mai multe iniţiative legislative privind semnătura 

electronică, documentul electronic şi comerţul electronic. 

Urmează punctul 4 din ordinea de zi, propunerea legislativă privind 

înfiinţarea Staţiunii de Cercetări Antarctice ,,România,,. În urma dezbaterii 

Comisia a hotărât ca propunerea legislativă să fie retrimisă iniţiatorului, care, 

împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, va reformula textul şi îl va pune 

în acord cu noile realităţi. 

La punctul 5 din ordinea de zi, Comisia, cu 14 voturi pentru şi 4 voturi 

împotrivă, a hotărât să menţină raportul de respingere la propunerea legislativă 

privind reînfiinţarea şi organizarea Universităţii de stat cu limba de predare 

maghiară din Cluj-Napoca. 

La punctul 6 din ordinea de zi,  a fost supus dezbaterii Comisiei proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/1999 

privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. În urma 

dezbaterilor Comisia a hotărât respingerea proiectului de lege, cu 15 voturi 

pentru şi o abţinere, deoarece de la data emiterii acestei ordonanţe au fost 

elaborate o serie de acte normative care fac ca ordonanţa să fie depăşită prin 

conţinutul ei. 

La punctul 7 din ordinea de zi, a fost supus dezbaterii Comisiei proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.60/1998 privind înfiinţarea 

de extensiuni universitare ale României în străinătate. Deoarece au apărut unele 

elemente care necesită o reformulare în concordanţă cu experienţa obţinută în 

acest domeniu, Comisia a hotărât amânarea dezbaterii acestui proiect de lege. 

La punctul 8 din ordinea de zi, Comisia a luat in dezbatere proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.138/2000 privind măsurile de 

susţinere a învăţământului privat. În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, menţinerea raportului iniţial şi s-a propus ca acesta să fie 

supus Plenului spre dezbatere şi adoptare. 
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La punctul 9 din ordinea de zi, a fost supus dezbaterii Comisiei proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/1998 pentru abrogarea 

art.27 din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării şi 

finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare. În urma dezbaterilor Comisia a 

hotărât cu unanimitate de voturi, prorogarea termenului conţinut în art.27 până 

la 31 decembrie 2001. 

La punctul Diverse s-a luat în discuţie scrisoarea adresată de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării prin care se solicită să se precizeze care sunt agenţiile şi 

până la cel nivel (naţional, judeţean, local) se aplică prevederile art.101 alin.(1) 

din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. 

În urma dezbaterilor s-a hotărât următoarele: 

- agenţiile la care se face referire în adresă pot fi de nivel naţional şi 

judeţean. 

- revine Ministerului Educaţiei şi Cercetării responsabilitatea de a 

nominaliza aceste agenţii, cu referire specială la cele care îşi desfăşoară 

activitatea la nivel judeţean. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl.preşedinte Anghel Stanciu declară închise 

lucrările Comisiei. 

 

 

 

 PREŞEDINTE         SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                 Ing.Nicolae Vasilescu 
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