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PROCES - VERBAL 

al şedinţei comisiei din ziua de 28 noiembrie 2001 

 

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

după cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Ecaterina Andronescu - ministru 

Academia Română 

- Eugen Simion - preşedinte 

- Maia Simionescu - vicepreşedinte 

- Florin Filip - vicepreşedinte 

- Viorel Barbu - vicepreşedinte 

- Andrei Ţugulea - secretar general 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 
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 Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege: 
 

1. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei 
Române. Raport. 
 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea participării României, cu drepturi 
depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi plata cotizaţiei 
anuale. Raport. 
 3. Propunere legislativă privind reorganizarea grupurilor şcolare. Raport. 
 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că la punctul 1 al ordinei de zi, se află 

proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române la 

care, în şedinţa anterioară au avut loc dezbaterile generale. Urmează dezbaterea 

pe articole, iar dl.vicepreşedinte Viorel Barbu este invitat să prezinte structura 

proiectului de lege. 

Dl.vicepreşedinte Viorel Barbu precizează că proiectul de lege înlocuieşte 

un decret-lege din ianuarie 1990 care defineşte Academia Română, componenţa, 

rolul ei, numărul de membri, biroul, prezidiul, finanţarea, care se face şi de la 

bugetul de stat şi pe bază de programe proprii, putând avea acces şi la fonduri 

extrabugetare. După apariţia legii va fi elaborat un Statut al Academiei Române 

în care va apare tot ceea ce ţine de organizarea internă a Academiei. 

În continuare, dl. preşedinte Anghel Stanciu supune dezbaterii proiectul 

de lege, pe articole. Astfel, Cap.I, titlul, şi articolele 1, 2, 3 şi 4 au fost aprobate 

cu unanimitate de voturi.  

La Cap.II, titlul şi articolele 5, 6 şi 7 au fost aprobate cu unanimitate de 

voturi. La art.8, alin.(j), dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos are unele obiecţii. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu, menţionează la art.8,alin.(j) că Academia 

poate elabora acte normative dar nu are drept de iniţiativă legislativă. 

Dl.deputat Petru Andea şi dl.deputat Iulian Mincu sunt de acord cu 

precizarea d-lui preşedinte Anghel Stanciu. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu consideră că sintagma ,,ministerul de 

resort,, nu-şi are locul aici deoarece Academia este autonomă. 
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Dl.deputat Fotopolos Sotiris este de părere că tot la art.8 ar trebui să apară 

şi sintagma ,,şi altora,,. 

Supus votului, art.8 este votat cu 16 voturi pentru şi o abţinere. 

Art.9 este vototat cu unanimitate de voturi. 

La art.10, dl.deputat Napoleon Antonescu consideră că sumele privind 

indemnizaţiile academicienilor nu trebuie să apară în lege,  ci în Statutul 

Academiei şi în legea anuală a bugetului, pentru că ele se schimbă. 

Dl.deputat Petru Andea este de părere că ar trebui să se stabilească 

echivalarea funcţiei de academician cu o funcţie de demnitar de stat. De 

asemenea, precizează că întregul proiect de lege are o serie de neconcordanţe 

care ar trebui corelate, aproape la toate articolele. Poate într-o viitoare amendare 

a legii ar trebui să apară şi aceste remedieri. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos consideră că dacă sunt atâtea observaţii 

pertinente, comisia nu poate să treacă peste ele şi să facă greşeli cu bună ştiinţă. 

Dl.deputat Petru Andea menţionează că nu sunt greşeli, sunt inexactităţi şi 

legea este perfectibilă. 

Dl.deputat Paul Magheru subliniază că având în vedere că în şedinţa 

precedentă s-a stabilit că în formularea ei generală legea corespunde, nu mai are 

rost amânarea dezbaterii şi este de acord să se voteze legea aşa cum este. 

Dl.deputat Vasile Miron consideră că este regretabil că până acum 

Academia  nu a avut o lege de funcţionare, dar este de părere că chiar dacă mai 

durează două săptămâni, să se corecteze acolo unde este cazul pentru a ieşi o 

lege bună. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu arată că într-o lege nu trebuie să apară 

sume de bani, număr maxim de posturi, are mai multe observaţii şi consideră că  

trebuie să se facă o  nouă iniţiativă legislativă. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu consideră bună propunerea d-lui deputat 

Napoleon Antonescu de a se face, în luna februarie, o iniţiativă legislativă care 

să cuprindă observaţiile prezentate în comisie. 
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În continuare, au fost votate, cu unanimitate de voturi, art.10, art.11, 

art.12, art.13, art.14, art.15, art.16, art.17. 

Articolele 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 şi 26 au fost votate cu 15 voturi 

pentru şi 2 abţineri. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune ca observaţiile care s-au făcut la 

proiectul de lege să fie transmise Academiei Române pentru a putea face 

amendamentele necesare. Legea a fost votată fără modificări. 

Dl.Eugen Simion, preşedintele Academiei Române subliniază importanţa 

acestui proiect de lege, care desigur nu este perfect. Este de acord să se revină 

asupra legii cu îmbunătăţiri. 

În urma dezbaterilor asupra proiectului de lege s-au conturat următoarele 

observaţii: 

Art.1 - definiţia Academiei trebuie revăzută în sensul că aceasta este de 

interes public sau de drept public. 

Art.3 - de revăzut textul din punct de vedere gramatical şi lingvistic, în 

sensul că Academia are în loc de ,,structură,, - ,,structuri,,. 

Art.4 - să fie eliminat, întrucât patrimoniul face obiectul altei legi. 

Art.6, alin.(2) - de revăzut, în sensul completării acestuia prin contribuţia 

la progresul spiritual prin lucrări de valoare teoretică şi practică şi să fie 

menţionate şi operele în domeniul cultural. 

Art.8, lit.i şi lit.j - să fie eliminate sau modificate, întrucât Academia nu 

este iniţiatoare în domeniul legislaţiei, fiind un for de consacrare ştiinţifică şi 

culturală. 

Art.10 - să fie eliminate sumele care vizează indemnizaţia lunară brută, 

întrucât acestea fac obiectul legii finanţelor publice. 

Art.14 - să fie revăzut din punct de vedere gramatical, textul de la alin.(1). 

Art.16 - de revăzut textul şi de stabilit prerogativele preşedintelui, precum 

şi a delegării unui vicepreşedinte în cazul în care preşedintele nu-şi poate 

exercita prerogativele. 
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Art.17 - să fie revăzut textul din punct de vedere gramatical şi lingvistic şi 

a se stabili atribuţiile vicepreşedinţilor. 

Art.18 - de revăzut topica acestui articol. Se propune ,,În Academia 

Română mandatele�,, 

Art.19 - de eliminat alin.(1) şi (2), întrucât prevederile acestora nu fac 

obiectul legii ci a Regulamentului de organizare şi funcţionare. 

Art.20 - se propune ca numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu 

de lucru să nu fie prevăzut în lege, întrucât acestea pot fi stabilite fie prin statut, 

fie prin hotărâre a Guvernului. În consecinţă alin.(3) este inutil, contrazicându-se 

cu alin.(1). 

Art.22 - se propune eliminarea, întrucât nu este de nivelul legii. 

Prevederile acestui articol pot fi reluate în Regulament sau prin hotărâre de 

Guvern. 

Art.23 - se propune ca titlul de ,,academician,, să nu poată fi folosit de 

către alţi membri ai unor academii de ramură. 

În baza observaţiilor formulate, precum şi a altor intervenţii rezultate în 

urma aplicării legii, s-a propus ca în luna martie 2002 legea să fie amendată 

pentru a primi o structură corespunzătoare, de ţinuta Academiei Române. 

Observaţiile formulate de membrii Comisiei asupra acestui proiect de lege vor fi 

înaintate Academiei Române. 

Urmează punctul2 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea 

participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al 

Colegiului Europei şi plata cotizaţiei anuale.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu prezintă proiectul de lege şi întrucât nu sunt 

observaţii se începe dezbaterea de articole. Cu unanimitate de voturi proiectul de 

lege este aprobat. 

La punctul 3 din ordinea de zi, propunere legislativă privind reorganizarea 

grupurilor şcolare, dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează că a mai fost 
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discutată şi s-a hotărât să se trimită inspectoratelor şcolare judeţene pentru 

formularea unui punct de vedere. 

Iniţiatorii propunerii legislative privind reorganizarea grupurilor şcolare 

au prezentat comisiei amendamentele rezultate în urma consultării 

inspectoratelor şcolare judeţene. După ample dezbateri şi intervenţii ale 

deputaţilor prezenţi, inclusiv a d-nei deputat Ecaterina Andronescu, ministrul 

Educaţiei şi Cercetării, s-a convenit ca acest proiect să fie amânat până la 

elaborarea noilor proiecte de lege privind învăţământul preuniversitar aflate în 

lucru la minister. Propunerile inspectoratelor şcolare judeţene privind această 

iniţiativă legislativă vor fi multiplicate şi difuzate deputaţilor din comisie în 

scopul studierii şi conturării unui punct de vedere comun. S-a reţinut ideea 

elaborării unui studiu comparativ din ţările U.E. la care România doreşte să 

adere. Noul proiect de lege trebuie pus în acord cu legislaţia U.E., ţinând seama 

şi de specificul românesc. 

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

lucrările şedinţei. 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 


