
 

 

 
COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
                                                                                                     
BUCUREŞTI: 25 septembrie 1997 
Nr. 522/XVIII/9 
 

    

    PROCES-VERBAL 

      al şedinţei Comisiei din ziua de 24 septembrie 1997, şedinţă comună cu 

       Comisia pentru învăţământ şi ştiinţă a Senatului 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 20 deputaţi, fiind absenţi 9 deputaţi. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

1. Alexandru Balaban - Vicepreşedintele Academiei Române 

2. Mircea Puşcă - Secretar de Stat - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei  

3. Domniţa Roşu  - director general - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei  

4. Cornel Stănescu  - director general - Ministerul Educaţiei Naţionale 

5. Ana Radu - director general - Ministerul Finanţelor 

6. Roxana Petrescu - şef serviciu - Ministerul Finanţelor. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

1. Avizarea Ordonanţei Guvernului nr.14 din 8 august 1997 privind 

rectificarea bugetului de stat pe anul 1997.  

În urma dezbaterilor Comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14 cu următoarele 

amendamente: 

1. Art.10(3) pct.5 - să se completeze textul după cum urmează: "Aceste 

venituri se folosesc conform principiului autonomiei universitare, inclusiv pentru 

investiţii." 
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2. Art.10 (3) - să se introducă pct.51 cu următorul text: "Costurile pentru 

energia electrică, termoficare, gaze, apă şi alte cheltuieli comunale pentru unităţile, 

instituţiile de învăţământ şi casele de copii, vor fi calculate la nivelul de cost al 

consumurilor casnice." 

3. Art.30 (2) - să se modifice şi să aibă următorul text: "La aprobarea 

rectificării bugetelor locale, consiliile judeţene şi locale sunt obligate să respecte 

criteriile de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru acţiunile 

de învăţământ şi sănătate aprobate prin anexa nr.10 la Legea bugetului de stat pe 

anul 1997, nr.72/1997 şi vor asigura fondurile necesare pentru finanţare asistenţei 

sociale". 

4. Anexa 3/15 - nota de la subsol să se completeze cu următorul text: 

"inclusiv cele rezultate din aplicarea Statului personalului didactic ". 

5. Anexa 3/18 - Se solicită ca bugetul alocat Ministerului Tineretului şi 

Sportului să se menţină la nivelul celui aprobat prin Legea nr.72/1997 în scopul de 

a asigura un minim de alocare bugetară pentru activitatea ministerului de resort. 

6. Anexa 3/37 - Academia Română, se solicită suplimentarea bugetului pe 

anul 1997 cu 5 miliarde lei, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii, 

cheltuieli de capital. 

În partea a doua a şedinţei Comisia a luat în dezbatere documentele primite 

de la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor cu adresa nr.916/B.P./22 

septembrie 1997, privind autorizarea provizorie a Facultăţii de stomatologie de la 

Universitatea "Titu Maiorescu" Bucureşti. 

În urma analizei, Comisia a decis prin vot (11 pentru, 2 contra, 5 abţineri) 

menţinerea cererii adresate Biroului Permanent de pornire a unei anchete, în 

condiţiile stabilite de Art.68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 

 PREŞEDINTE    SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu        Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu 
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