
 

 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
                                                                                                     
BUCUREŞTI: 27 martie 1998 
Nr. 222/XVIII/9 
 

    

   PROCES-VERBAL  

 

   al şedinţelor comune ale Comisiilor de specialitate de la Camera    
    Deputaţilor şi Senat din zilele de 24, 25 şi 26 martie 1998 

 

 

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

Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 1998 
 
Marţi, 24 martie 1998 - Studiu individual al proiectului de lege menţionat. 
 
Miercuri, 25 martie 1998, orele 9,00 
1. Propunere legislativă pentru finanţarea lucrărilor la stadionul "Cotroceni" 

- Bucureşti în vederea disputării meciurilor din cadrul Turneului final al 

Campionatului European de Fotbal Amator pentru tineri sub 21 de ani, organizat 

în perioada 23 - 31 mai 1998 (procedură de urgenţă). 

- Aviz:  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

2. Şedinţă comună a celor două Comisii 

- Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 1998 

  - Secţiunea: Ministerul Educaţiei Naţionale 

Joi, 26 martie 1998, orele 9,00 

Şedinţă comună a celor două Comisii 

- Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 1998 

 - Secţiunea: Academia Română 

 

Miercuri, 25 martie 1998 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 29 deputaţi, nici un absent. 
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La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

- dl. Mihai Korka - Secretar de Stat 

- dl. Cătălin Baba - Consilier al ministrului 

- d-na Doina Chilărescu - director general 

- d-na Maria Dornean - şef serviciu financiar 

Ministerul  Finanţelor 

- d-na Maria Buzdugan - director general adjunct 

- d-na Mioara Masariu - expert 

Ministerul Tineretului şi Sportului 

- dl. Dobrescu - Secretar de Stat 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. Se prezintă solicitarea reprezentanţilor Federaţiei sindicale "Alma 

Mater" de a participa la lucrările Comisiei. În urma votului exprimat (27 pentru şi 

2 abţineri), se permite participarea reprezentanţilor Federaţiei sindicale "Alma 

Mater", dl. Răzvan Bobulescu, preşedinte şi dl. Cornel Stănescu. 

În continuare dl. preşedinte Anghel Stanciu informează Comisia despre 

faptul că în cursul zilei de marţi 24 martie a.c., corpul tehnic, împreună cu 

reprezentanţii ministerelor de resort au pregătit materialele necesare dezbaterii. 

Se trece la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi: Propunere 

legislativă pentru finanţarea lucrărilor la stadionul "Cotroceni" - Bucureşti în 

vederea disputării meciurilor din cadrul Turneului final al Campionatului 

European de Fotbal Amator pentru tineri sub 21 de ani, organizat în perioada 23 - 

31 mai 1998 (procedură de urgenţă).  

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că în fond este vorba de dotarea 

stadionului Cotroceni cu aparatura necesară, pentru ca organizarea Campionatului 

să fie la nivel european. Propune aviz favorabil. 
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Dl. Secretar de stat Dobrescu arată că dacă nu se găseşte o soluţie rapidă, 

există posibilitatea de a rata campionatul european; banii există, şi la comisia 

buget, finanţe şi bănci se va găsi soluţia deblocării lor. 

Supusă votului propunerea legislativă a fost aprobată cu 26 voturi pentru şi 

3 abţineri.  

În continuare se trece la examinarea punctului 2 din ordinea de zi 

,dezbaterea proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 1998 - Secţiunea: 

Ministerul Educaţiei Naţionale.  

Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune ca procedură de lucru să se dea 

cuvântul reprezentanţilor celor două ministere de resort, apoi să se adreseze 

întrebări dacă sunt neclarităţi şi după această etapă să se treacă la discuţia pe 

articole.  

În unanimitate se aprobă procedura de lucru. 

Dl. Mihai Korka, Secretar de Stat - Ministerul Educaţiei Naţionale, constată 

cu satisfacţie preocuparea solidară a celor două Comisii de învăţământ din 

Parlament, pentru întocmirea bugetului destinat învăţământului, care trebuie să 

reflecte prioritatea naţională prevăzută în lege de cel puţin 4 % din PIB, dacă se 

vrea ca factorul uman să-şi aducă contribuţia la situaţia de tranziţia în care se 

găseşte ţara. Domnia sa semnalează că mai sunt o serie de detalii tehnice pentru 

care speră să se găsească soluţia corectă cu sprijinul celor două Comisii.  

Pentru detalii tehnice se dă cuvântul d-nei Doina Chilărescu, director 

general. Domnia sa se referă la numărul de personal maxim aprobat, faţă de anul 

trecut, când a intrat în vigoare Statutul personalului didactic. Pentru numărul 

maxim de personal să se adauge un asterix la anexă, ca şi anul trecut. Consiliile 

locale vor suporta cheltuielile de întreţinere a şcolilor şi ar fi bine să se menţioneze 

cât anume este pentru Ministerul Educaţiei Naţionale,să nu mai fie probleme. 

D-na Maria Buzdugan - director general Ministerul Finanţelor, arată că 

Bugetul pe 1998 a fost construit pe aceleaşi principii ca şi în anul 1997. Pentru 

determinarea a 4 % din PIB s-au luat în considerare sursele de la bugetul de stat şi 
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de la bugetele locale, creditele externe, fondul de şomaj, venituri proprii. 

Posibilităţile bugetare sunt reduse, s-a avut în vedere să se surprindă şi veniturile 

proprii pentru că Ministerul Educaţiei Naţionale are o pondere mai mare în buget 

faţă de alte ministere. Referitor la număr de personal, cifra este mai mică faţă de 

anul trecut pentru că s-au trecut casele de copii la bugetele locale. 

Dl. deputat Nicolae Antonescu arată că este inadmisibil ca la numărul de 

personal să apară o cifră anume, este vorba de normare; pentru plata cu ora şi 

cumul posturile se ocupă temporar. Numărul de posturi rezultă din aplicarea 

prevederilor Legii învăţământului şi Statutului personalului didactic. Să se scoată 

din Legea Bugetului numărul de posturi, pentru că este în contradicţie cu două legi 

organice. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu îşi exprimă nemulţumirea faţă de 

Ministerul Finanţelor, care nu respectă două legi organice; 4 % din PIB, trebuie 

alocat învăţământului; Ministerul Finanţelor nu recunoaşte nici un alt articol din 

Legea învăţământului (scutirea de taxe vamale); 4 % din PIB să fie respectat, fără 

venituri proprii; suma de la venituri proprii înscrisă în proiectul de lege este 

nerealistă; creditele externe, anual vin în tranşe - suma este incorect cuprinsă în 

proiectul de lege; susţine eliminarea din Buget a punctului referitor la numărul de 

personal didactic; să se găsească soluţia de a intra în legalitate. 

Dl. deputat Petru Bejinariu precizează încă o dată că învăţământul este 

prioritate naţională şi doreşte respectarea legii prin asigurarea a 4 % din PIB. 

Referitor la veniturile proprii, arată că acestea sunt venituri probabile, fără 

acoperire. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu  semnalează că suma alocată de Ministerul 

Finanţelor este exact 4 % din PIB, diferenţa este că o parte din sumă se pune de la 

Buget, iar o parte de la venituri proprii; faţă de anul trecut procentul este în 

creştere şi se speră să crească în continuare; toate ministerele sunt obligate să 

respecte legile. 
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Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară apreciază că pentru suma de la 

consiliile locale nu există o calculaţie de unde să rezulte această sumă; de acord cu 

dl. Antonescu şi cu d-na Andronescu referitor la venituri proprii. 

Dl. deputat Alexandru Brezniceanu - referitor la art.9(2) sunt două elemente 

care deranjează; nu este convins că trebuiau prinse cheltuieli neachitate; de ce nu 

este trecută suma facturilor neachitate (cuantificat); ce caută cheltuielile din 1997 

în 1998, neachitate. 

Referitor la facturile neachitate din 1997, d-na Maria Dorneanu precizează 

că este vorba de un caz izolat la Inspectoratul şcolar judeţean Braşov (87 mil.lei) şi 

nu se încalcă legea finanţelor. 

Dl. senator Emil Tocaci propune obligativitatea tuturor de a respecta cele 

două legi organice; ar fi fost util dacă de la Ministerul Educaţiei Naţionale ar fi 

venit numărul exact al personalului didactic şi numărul de posturi; să se găsească 

surse care să menţină constanta generală neatinsă; să se opereze astfel de 

transferuri şi să se sprijine şcoala românească. Propune să se supună votului 

eliminarea numărului de posturi şi de personal şi să se voteze de principiu 

transferul de fonduri. 

Dl. deputat Ionel Marineci întreabă reprezentanţii Ministerului Finanţelor, 

dacă Ordonanţa nr.26/1997 nu se votează, ce se întâmplă cu personalul didactic 

din casele de copii; Art.41 precizează clar că personalul didactic îşi vor păstra 

calitatea şi statutul prevăzut de lege. 

D-na Maria Buzdugan precizează în legătură cu Ordonanţa nr.26/97 că 

Bugetul este construit pe legile în vigoare; dacă Ordonanţa nr.26 se va modifica, 

ulterior se vor introduce modificările respective în Buget. 

Dl. deputat Virgil Petrescu apreciază cele spuse de dl. Gheorghe Secară, îl 

felicită pe dl. Korka pentru funcţia sa şi crede că pentru anul 1997 nu a avut 

informaţia necesară; anul trecut nu au fost situaţii în care în faţa clasei să nu fie 

profesor; cifra dată acum în anexa 3.15 poate fi amendată şi a pregătit un 
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amendament pe care îl va prezenta la momentul potrivit; propune să se înceapă 

discuţia pe articole. 

Dl. senator Ciurtin apreciază că Ministerul Finanţelor încalcă cele două legi 

organice; în ciclul primar şi gimnazial sunt clase cu 35 de elevi; se încearcă să se 

protejeze unele profesii (justiţia) şi altele se depreciază; unele case de copii vor fi 

desfiinţate şi nu vom mai avea spaţii; care este bugetul pentru Secretariatul de stat 

al minorităţilor; anumite minorităţi sunt subvenţionate din două părţi (UDMR); să 

se ia de la minorităţi pentru învăţământ. 

Dl. deputat Constantin Cotrutz arată că nici o reformă nu se poate face fără 

bani. Bugetul nu oferă posibilitatea reformei; crede că Ministerul Finanţelor este 

un minister al antireformei. 

Dl. deputat Gheorghe Tarna se arată surprins de absenţa d-lui ministru 

Andrei Marga de la dezbaterea acestei importante legi; punctul de vedere al 

Domniei sale este că nu se poate vorbi de reformă cu acest Buget; este o lipsă de 

respect faţă de lege a Ministerului Finanţelor; este inadmisibil ce se întâmplă în 

învăţământul românesc (nu există bază materială); este inutil să ne aplecăm cu 

atenţie asupra articolelor respective, pentru că acest Buget nu poate trece la vot. 

Dl. deputat Eugen Hilote arată că în condiţiile actuale nu trebuie să existe 

temeri că nu se vor da fondurile necesare de către consiliile locale; dacă toate 

comisiile ar proceda la fel, să ceară fonduri suplimentare, nu se va putea realiza 

Bugetul. 

Dl. Răzvan Bobulescu exprimă opinii ale colegilor din învăţământul 

superior de respectare a cel puţin 4 % din PIB pentru învăţământ; includerea 

veniturilor proprii în buget vine în contradicţie cu prevederile art.169 din Legea 

învăţământului. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune să se încheie capitolul de discuţii 

generale şi să se treacă la discuţia pe articole; 

În cadrul discuţiilor pe articole dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că 

trebuie găsite surse de finanţare de la alţi ordonatori de credite, care să fie 
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transferate la învăţământ; dar sumele de bani să nu fie luate decât din procentajul 

pe care l-au primit în plus faţă de anul trecut. În mod întâmplător creşterile sunt la 

Ministerul de Interne, SRI, Ministerul Justiţiei, Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale; să se ia de la ministerele cu rol coercitiv şi să se transfere sumele 

respective la educaţie; Ar dori ca această propunere să aparţină întregii comisii. 

Dl. senator Emil Tocaci precizează că nu este de acord cu transferuri de 

fonduri de la Ministerul de Interne şi SRI, dar este de acord să se găsească alte 

surse. 

Dl. deputat Romulus Raicu ar dori să ştie în ce măsură vor fi şanse ca în 

Plenul Camerei Deputaţilor să se obţină aceste transferuri. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei precizează că nu se pot lua fonduri de la alte 

ministere; propune să se facă o scrisoare către Ministerul Finanţelor şi acesta să ne 

precizeze de unde să luăm aceste sume.  

Dl. deputat Ionel Marineci susţine propunerile d-lui Anghel Stanciu; a venit 

timpul să se sacrifice şi parlamentarii;  

Dl. deputat Sorin Stănescu consideră că ar trebui ca Ministerul Finanţelor să 

ne identifice sursele; propune surse de la Loteria Naţională, jocurile de noroc; 

doreşte să se respecte legea care prevede 4 % din PIB. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu  arată că aceste propuneri sunt un semnal, 

care va fi luat în considerare în viitor la rectificarea Bugetului. 

Dl. deputat Virgil Petrescu solicită identificarea de noi surse pe întreg anul, 

pentru a completa Capitolul de cheltuieli la Ministerul Educaţiei Naţionale, la 

rectificare. 

Dl. senator Florin Bogdan este de acord cu găsirea de noi surse, dar fără a fi 

nominalizate. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu  susţine propunerea d-lui Anghel 

Stanciu, cu argumentul că la învăţământ 4 % nu este respectat; la sursele indicate 

de dl. preşedinte se constată o creştere a procentelor, de aceea le menţionăm ca 

surse potenţiale. 
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D-na Maria Buzdugan precizează în legătura cu Loteria Naţională că au mai 

fost şi alte solicitări; 50 % din veniturile acesteia sunt realizate pentru premii, 12 

% pentru sport iar restul se impozitează. 

Dl. deputat Constantin Cotrutz propune să se voteze aceste propuneri. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune la vot propunerile următoare: 

1) Ministerul Justiţiei - 228,563 mld.lei 

Se acceptă propunerea cu 16 voturi pentru, 10 împotrivă şi 5 abţineri. 

2) Ministerul Finanţelor - 66,567 mld.lei 

Se acceptă propunerea cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă şi 7 abţineri. 

3) Ministerul Industriei şi Comerţului - 448,014 mld.lei 

Se acceptă propunerea cu 19 voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abţineri. 

4) Ministerul Public - 11,238 mld.lei 

Se acceptă propunerea cu 17 voturi pentru, 9 împotrivă, 5 abţineri 

5) Serviciul de telecomunicaţii speciale - 99,899 mld.lei 

Nu se acceptă propunerea cu 11 voturi împotrivă, 5 abţineri şi 15 pentru. 

6) Comisia Naţională de Statistică - 3,019 mld.lei 

Nu se acceptă propunerea cu 14 voturi împotrivă, 2 abţineri şi 15 pentru. 

7) Rezerva Bugetului de Stat - 244,474 mld.lei 

Se acceptă propunerea cu 18 voturi pentru, 10 împotrivă şi 3 abţineri. 

8) Loteria Naţională, jocuri de noroc şi alte surse 

Se acceptă propunerea în unanimitate. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu propune: 

- de la Ministerul de Interne - 300 mld.lei 

Nu se acceptă propunerea cu 14 voturi împotrivă, 6 abţineri, 11 pentru. 

Dl. deputat Ionel Marineci propune 1 1/2 mld.lei de la telemobilele 

deputaţilor: 

Nu se acceptă propunerea cu 29 voturi împotrivă şi 2 pentru. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei propune să se ia l mld. de la bugetul Camerei 

Deputaţilor: 
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Se acceptă propunerea cu 17 voturi pentru şi 4 împotrivă. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu propune să se ia l mld. şi de la Senat. 

Nu se acceptă propunerea cu 15 voturi împotrivă şi 6 pentru. 

Dl. senator George Pruteanu propune să se ia proporţional de la Senat : 

Se acceptă propunerea cu 17 voturi pentru şi 4 împotrivă. 

Dl. senator Ciurtin propune să se ia 2 mld. lei de la minorităţi: 

Nu se acceptă propunerea cu 16 voturi împotrivă, 4 abţineri şi 7 pentru. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune ca Art.9 să fie modificat conform 

diferenţelor notate şi supune la vot forma finală. Se acceptă cu 16 voturi pentru, 5 

împotrivă şi 7 abţineri. 

La Art.5 (4) se acceptă amendamentul d-lui deputat Virgil Petrescu: 

"Această prevedere nu se aplică pentru personalul din învăţământ" 

La Art.28 (2) se întocluieşte "costul" cu "tarif". La pct.b) se taie "precum şi" 

şi după "satelor"...  

Art. 34 (3) - se acceptă. 

Anexa 3/15 - se acceptă. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu declară închise lucrările şedinţei. 

 

Joi, 26 martie 1998 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 29 deputaţi, nici un absent. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Academia Română 

- dl. Marius Peculea 

- dl. Ionel Haiduc 

- dl. Ştefan Olteanu 

Ministerul Finanţelor 

- Maria Buzdugan 

- Roxana Petrescu 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. senator Emil Tocaci - vicepreşedintele 

Comisiei pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică de la Senat. 

Pe ordinea de zi se află secţiunea: Academia Română.  

Dl. preşedinte Emil Tocaci spune că studiile făcute de tehnicieni arată că ar 

mai trebui 3,5 mld.lei pentru Academia Română; sursele potenţiale ar fi MLPAT şi 

Ministerul Industriei şi Comerţului; sunt invitaţi reprezentanţii Academiei Române 

să-şi spună punctul de vedere şi să formuleze solicitările respective. 

Dl. acad. Marius Peculea precizează că solicitările Academiei Române sunt 

modeste; suplimentarea cu 3 mld.lei pentru Casa Academiei  pentru conservarea 

construcţiei şi împiedicarea degradării; diminuarea reducerii de personal cu 10 % 

închide calea tineretului pentru cercetare în cadrul institutelor Academiei (pentru 

asigurarea continuităţii) - solicitarea Academiei este ca reducerea de personal să 

fie de 5 %. 

Dl. senator Ciurtin propune să se ridice solicitarea  de la 8 mld. la 10 mld.lei 

şi reducerea de personal să fie de 5 % şi nu de 10 %. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu arată că va vota pentru cererea Academiei 

Române; nevoile institutelor de cercetare sunt cele care comandă această 

suplimentare de fonduri şi este şi pentru diminuarea de personal de numai 5 %;  

este de dorit ca institutele Academiei să revină la menirea lor; Academia să 

rămână un for de consacrare; să se restituie Academiei propietăţile pe care le-a 

avut şi să se gospodărească singuri; oamenii să-şi poată lăsa prin donaţie fonduri 

Academiei pentru a-i asigura progresul; să se aducă la normalitate aceste institute. 

Dl. senator Titus Şuteu salută Academia pentru eforturile pe care le face de 

a aşeza institutele de cercetare pe făgaşul pe care le merită. 

Dl. Ştefan Olteanu - Academia Română - insistă pentru diminuarea de 

personal de numai 5 %.  

D-na deputat Ecaterina Andronescu este de acord cu susţinerea creşterii de 

Buget şi diminuarea reducerii de personal; propune să nu se ia fonduri de la 

MLPAT ci de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale; reducerea de 10 % 
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înseamnă 400 de persoane; în ultimii ani institutele au pierdut mulţi oameni de 

valoare. 

Dl. senator Florin Bogdan arată că Academia reprezintă cel mai prestigios 

for al ţării; de acord cu propunerea d-nei Andronescu şi să nu se facă nici o 

reducere de personal. 

Dl. deputat Anghel Stanciu - apreciază că Academia reprezintă adevăratul 

for de consacrare ştiinţifică şi culturală al unei ţări; sursele pot fi găsite; propune 

să nu se meargă pe un singur transfer, să nu fie opoziţie mare în cadrul Plenului; 

mai multe surse ar fi varianta optimă.  

Dl. preşedinte Emil Tocaci propune să se voteze suma solicitată; există două 

propuneri: 8 mld.lei şi 10 mld.lei.  Se acceptă propune de 10 mld.lei, cu 13 voturi 

pentru, 6 împotrivă, 5 abţineri. S-a decis să nu se facă disponibilizări de personal 

cu 14 voturi pentru, 8 împotrivă şi 3 abţineri. 

În continuare, referitor la sursele de finanţare, dl. Emil Tocaci arată că 

există o propunere ca toată suma să se ia de la Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale (Andronescu), propunerea de a se lua din mai multe surse (Stanciu) şi 

propunerea ca sursa de finanţare să fie SRI (Ciurtin). 

Dl. deputat Petre Moldovan nu este de acord cu amputarea bugetelor unor 

institute; i se pare hazardată manipularea sumelor de la unele departamente la 

altele. 

Dl. deputat Gheorghe Vâlceanu arată că cea mai bună soluţie este cea 

propusă de Academie, de la Ministerul Industriei şi Comerţului. 

Se acceptă  propunerea de a fi mai multe surse cu 16 voturi pentru, 8 

împotrivă şi 3 abţineri. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei arată că se votează în necunoştinţă de cauză; 

Ministerul Finanţelor trebuie să caute sursele nu Comisia; gestul este demagogic. 

Dl. preşedinte Emil Tocaci precizează că aşa sunt dezbaterile şi în baza 

argumentelor se poate hotârî; Ministerul Finanţelor este cel care solicită să-i fie 

prezentate sursele. 
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Dl. deputat Niculae Antonescu propune 5 mld.lei de la Ministerul Industriei 

şi Comerţului. 

Se acceptă propunerea cu 15 voturi pentru şi 10 abţineri. 

Dl. deputat Anghel Stanciu arată că o dispersare pe mai multe surse va 

întâmpina o opoziţie mai mică în Plen; propune să se ia 2 mld.lei de la Serviciul de 

telecomunicaţii speciale. 

Se acceptă propunerea cu 15 voturi pentru şi 9 abţineri. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu propune 3 mld.lei de la Comisia 

Naţională de Statistică. 

Se acceptă propunerea cu 14 voturi pentru, 1 împotrivă, 9 abţineri. 

Dl. Ionel Haiduc - vicepreşedintele Academiei Române arată cum vor fi 

repartizate sumele: 

- 3 mld.lei cheltuieli de capital; 

- 2 mld.lei - salarii; 

- 5 mld.lei - cheltuieli materiale şi servicii. 

Supusă votului propunerea se acceptă cu 16 voturi pentru şi 8 abţineri. 

Dl. preşedinte Emil Tocaci declară încheiate lucrările şedinţei. 

 

 

 PREŞEDINTE    SECRETAR 

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