
 

 

 
 
COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
                                                                                                     
BUCUREŞTI: 5 februarie 1998 
Nr.46/XVIII/9 
 

 

   PROCES - VERBAL 

    al şedinţei Comisiei din ziua de 4 februarie 1998 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 30 deputaţi, nici un absent. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE: 

- Andrei Marga - Ministrul Educaţiei Naţionale 

- Eugen Constantin Isbăşoiu - Secretar de stat 

- Andraş Bereş - Secretar de stat 

- Horia Gavrilă - secretar general 

- Mihai Korka - director general 

- Virgil Rădulescu - director general 

- Valentin Naumescu - director general adjunct 

- Maria Dorneanu - şef serviciu buget 

MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

- Alexandru Athanasiu - Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale 

- Iuliu Bara - Secretar de stat 

MINISTERUL FINANŢELOR 

- Maria Buzdugan - director general adjunct 

- Roxana Petrescu - şef serviciu 

FEDERAŢIA SIND. DIN ÎNV. SUPERIOR "ALMA MATER" 

- Răzvan Bobulescu - preşedinte 

- Corneliu Stănescu - şef comisie juridică 
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FEDERAŢIA EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

- Gheorghe Isvoranu - secretar general 

- Stela Ciocea - vicepreşedinte 

FEDERAŢIA SIND.INDEPENDENTE DIN ÎNV. "SPIRU HARET" 

- Corneliu Caranica - preşedinte 

- Magda Rodeanu - secretar executiv. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. Comisia a adoptat în unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Dezbatere: Reforma în învăţământul universitar: 
  - concept, conţinut; 
  - sistemul de credite; 
  - cercetarea ştiinţifică în universităţi; 
  - sistem de finanţare; 
  - autonomia universitară; 
  - cadrul legislativ existent şi de perspectivă; 
  - analiza derulării programului HER 
  - analiza programelor Leonardo, Socrates, Tempus II Bis. 
 
2. Propunerile Ministerului Educaţiei Naţionale vizând proiectul Bugetului 

de stat pe 1998 şi propunerile privind salarizarea personalului bugetar din 
învăţământ. 

 
3. Dezbaterea raportului privind aplicarea Ordonanţei de urgenţă nr.26/1997 

privind protecţia copilului aflat în dificultate. 
 
La punctul 1  

Dl. ministru Andrei Marga prezintă unele aspecte asupra reformei în 

învăţământul superior care pot fi structurate astfel: 

a) Elaborarea curriculumului naţional, cuprinzând repere precum efectivele 

maxim şi minim de ore săptămânale pe ani de studiu. Noul curriculum trebuie să 

facă loc efectiv opţiunilor studenţilor între cursuri şi seminarii să permită o reală 

bispecializare şi în general, interdisciplinaritatea efectivă. Noul curriculum trebuie 

să permită repunerea în termeni adecvaţi timpului a problemei educaţiei. 

Programele universitare vor fi regândite pe direcţia formării celor patru capacităţi 
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de bază ale specialistului de astăzi: capacitatea de a abstractiza, capacitatea de a 

gândi sistematic o problemă, capacitatea de a testa soluţiile, capacitatea de a 

comunica în limbile moderne şi de a folosi tehnicile informaţionale. 

b) Reforma sistemului de admitere în universităţi şi colegii, în asociere cu 

transformarea bacalaureatului în bacalaureat naţional. Admiterea se va desfăşura 

prin concurs a cărui formă (probe, discipline etc) o stabilesc senatele universitare, 

în funcţie de anumite criterii (efectivul cadrelor didactice titulare, competitivitatea 

universităţii respective, infrastructura de care dispune, tendinţele pieţei 

calificărilor academice). Va creşte numărul de locuri pentru admitere, prelungind 

lista "locurilor subvenţionate de la buget" cu lista "locurilor cu taxă." 

c) Refacerea nomenclatorului specializărilor academice, care în prezent 

ating cifra record de 545 specializări şi în care distincţia dintre specializare, 

subspecializare, direcţie de aprofundare, a devenit confuză. 

d) Elaborarea sistemului de stimulare financiară şi instituţională a 

performanţelor, prin introducerea bursei de performanţă, pe lângă bursele 

obişnuite, a grantului de excelenţă ştiinţifică, configurarea habilitării ca nivel 

superior al doctoratului, reducerea ponderii "vechimii" ca şi precondiţie a ocupării 

de funcţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, în favoarea criteriului de 

performanţă. 

e) Autonomizarea financiară a folosirii granturilor de cercetare pe care le 

obţin cadrele didactice. 

f) Reorganizarea, împreună cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei şi 

Academia Română, a institutelor de cercetare ştiinţifică, a delimitării şi susţinerii 

criteriilor de excelenţă din universităţi, a convertirilor în institute de cercetare. 

g) Creşterea substanţială a bugetării învăţământului prin sporirea cu peste 

30 % a investiţiilor (spaţii didactice, cămine studenţeşti, biblioteci). Sporirea 

ponderii iniţiativelor locale în recondiţionarea clădirilor, mobilarea sălilor, 

investiţii. Va fi luată în calcul şi introducerea unei contribuţii procentuale din 
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profitul brut al agenţilor economici la refacerea infrastructurii învăţământului şi 

efectuarea, în continuare, de împrumuturi externe.  

h) Clarificarea participării crescute a prefecturilor şi primăriilor la susţinerea 

şcolilor, reglementarea contribuţiei agenţilor economici la finanţarea formării 

continue, instalarea reţelei de centre de gestionare a ofertelor de locuri de muncă, 

introducerea împrumuturilor bancare pentru studenţi şi a burselor contractuale, 

constituirea centrelor de transfer tehnologic în universităţile de performanţă, 

reglementarea în forme moderne a serviciilor de consultanţă, participarea 

reprezentanţilor agenţilor economici şi ai administraţiei locale la adoptarea 

deciziilor strategice în şcoli şi universităţi. 

j) Reconsiderarea managementului şcolar şi universitar (descentralizarea 

obţinerii şi folosirii resurselor, autonomizarea financiară, finanţarea globală şi 

contractul instituţional, diferenţierea salarială corespunzător performanţelor). 

k) Centrul de Documentare şi Analiză Comparativă a Şcolilor şi 

Universităţilor va prelua misiunea documentării asupra politicilor educaţionale din 

trecut şi de astăzi. 

l) Amplificarea colaborărilor internaţionale (accesul la burse prin Oficiul 

Burselor de Studiu în străinătate, care va asigura informare şi transparenţă 

logistică pentru cei care doresc să concureze). 

m) Paleta de limbi străine studiate în ţara noastră se pune în corespondenţă 

cu perspectiva integrării europene şi cooperării externe cu diferite regiuni ale 

lumii. 

Aspectele enunţate şi dezbătute în comisie se află pe agenda actuală şi 

imediată în programul de reformă. 

Legislaţia actuală trebuie exploatată complet şi acolo unde se limitează 

acţiunile reformatoare, trebuie elaborate şi promovate proiecte de reglementare 

nouă. 

Ministerul Educaţiei Naţionale va elabora un proiect privind reforma 

educaţională 1998-1999. 
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5. În cadrul şedinţei Comisiei, în prezenţa d-lui Alexandru Athanasiu - 

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale şi a d-lui Iuliu Bara - Secretar de Stat, 

precum şi a reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, au fost abordate subiecte 

referitoare la bugetul învăţământului pentru anul 1998 şi salarizarea personalului 

bugetar din învăţământ. S-a convenit ca Ministerul Educaţiei Naţionale, împreună 

cu federaţiile sindicale din învăţământ, să elaboreze un proiect de salarizare a 

personalului bugetar, care să fie supus spre analiză comisiei într-o şedinţă viitoare. 

Au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, Virgil Petrescu, Ioan 

Vida-Simiti, Vasile Berci, Nicolae Antonescu, care s-au referit la principalele axe 

ale reformei şi la necesitatea concretizării măsurilor stabilite într-un termen 

apropiat. 

La punctul 3 al ordinei de zi raportorii desemnaţi într-o şedinţă anterioară,  

domnii deputaţi Virgil Petrescu şi Ionel Marineci, au prezentat un raport referitor 

la aplicarea Ordonanţei nr.26/1997. În urma raportului, Comisia a fost de acord să 

se înainteze Comisiei pentru muncă, protecţie socială şi problemele şomajului de 

la Senat o scrisoare cu următoarele amendamente: 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, 

fără a fi sesizată în fond sau pentru aviz, cu Ordonanţa de urgenţă nr.26/1997, a 

hotărât analizarea modului în care se realizează transferul de patrimoniu între 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Departamentul pentru protecţia copilului, 

precum şi situaţia personalului didactic şi didactic auxiliar angajat în actualele 

case de copii. 

Ca urmare, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  a Camerei 

Deputaţilor înaintează Senatului României, Comisiei de muncă şi protecţie socială 

următoarele amendamente la Ordonanţa de urgenţă nr.26/1997, cu rugămintea de a 

fi luate în considerare. 

1. La art.37, se propune formularea: 

 (1) Cheltuielile pentru protecţia copilului aflat în dificultate se 

finanţează prin Direcţia judeţeană pentru protecţia copilului, de la bugetele locale. 
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Fac excepţie cheltuielile pentru plata alocaţiei prevăzute la art.23, care se suportă 

de la bugetul de stat şi se gestionează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei 

Sociale. 

 (2) Centrele de plasament şi centrele de primire pot avea personalitate 

juridică şi pot fi ordonatori terţiari de credite, la cerere şi cu aprobarea 

Departamentului pentru Protecţia Copilului. 

Actualele alineate (2) şi (3) se elimină. 

Argument: O reală descentralizare corelată cu asumarea răspunderii de către 

conducerea unor centre de plasament. 

2. La art.40 alin.(1) se propune termenul de 12 luni în loc de 6 luni, 

considerat de noi ca insuficient. 

3. La art.41 alin.(1) se propune formularea: 

 (1) Transferul patrimoniului ... până la intrarea în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. 

 Transferul patrimoniului caselor de copii se face în funcţie de situaţia 

existentă a fiecărei unităţi conexe. Protocolul de predare - primire va stipula 

obligaţia Consiliului judeţean ca spaţiile şi bunurile devenite disponibile în timp şi 

neutilizate de centrele de plasament şi de centrele de primire să revină autorităţilor 

în subordinea cărora au funcţionat până la intrarea în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. Patrimoniul transferat nu se poate privatiza. 

 Casele de copii care funcţionează împreună cu unităţi de învăţământ 

se menţin în proprietatea statului şi în administrarea inspectoratelor şcolare, 

conform Legii nr.84/1995. 

4. La art.41, alin.(2) se propune formularea: 

 Personalul didactic... din cadrul serviciilor publice specialitate pentru 

protecţia copilului, cu respectarea Legii nr.84/1995 şi a Legii nr.128/1997. 

Au luat cuvântul deputaţii: Mariana Stoica, Nicolae Antonescu, Ionel 

Marineci, Anghel Stanciu. 
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      PREŞEDINTE          SECRETAR 

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

 

 


