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PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 19 martie 2002 

 

 La lucrările Comisiei sunt prezenţi sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absenţi 

2 deputaţi, după cum urmează: 

 - Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PNL. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Ecaterina Andronescu - ministru 

- Gheorghe Asănică - secretar general - cercetare 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului 

- Gabriela Coman - secretar de stat 

- Lehel Bogdan - director 

Federaţia Educaţiei Naţionale - Sindicat Învăţământ Special şi 

Protecţia Copilului 

- Stela Ciocea - preşedinte 

- Lia Ionescu - vicepreşedinte 
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Lucrările Comisiei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

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

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

învăţământului, nr.84/1995, republicată. Raport suplimentar. 

2. Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1), lit.c) din Legea 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic cu funcţia didactică de 

institutor pentru învăţământul secundar.Raport. 

3. Propunere Legislativă pentru completarea art.5, alin.(2), lit.c) din Legea 

învăţământului, nr.84/1995, modificată şi completată, cu privire la dreptul 

institutorilor de a preda în învăţământul gimnazial.Raport. 

4. Proiectul de lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-

dezvoltare. Raport. 

5. Proiectul de Lege privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor 

de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.Raport. 

În deschiderea şedinţei, în prezenţa d-lui Constantin Niţă, secretarul 

Camerei Deputaţilor, s-a procedat la propunerea şi alegerea unui secretar al 

Comisiei ca urmare a vacantării postului prin alegerea d-lui deputat Nicolae 

Vasilescu în funcţia de chestor al Camerei Deputaţilor. Cu unanimitate de 

voturi, a fost ales în funcţia de secretar al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport, dl.deputat Iulian Mincu. 

Se începe dezbaterea cu proiectele de lege de la punctele 4 şi 5 din 

ordinea de zi, care se referă la cercetarea ştiinţifică. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu dă cuvântul reprezentantului Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării pentru a prezenta proiectul de lege pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării 

activităţii de cercetare-dezvoltare. 
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Dl.secretar general al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Gheorghe 

Asănică, prezintă necesitatea completării Ordonanţei nr.25/1995, respectiv a 

Ordonanţei nr.58/1997 cu privire la înregistrarea şi valorificarea rezultatelor 

cercetării. Acestea fiind, în general, greu difuzate şi mai ales asimilate de către 

agenţii economici decapitalizaţi, se impune acordarea cu titlu gratuit agenţilor 

economici interesaţi a rezultatelor cercetării pentru implementare. În acest scop, 

s-a întocmit proiectul de lege pentru completarea Ordonanţei nr.25/1995. 

Susţine elaborarea acestui act normativ şi arată că are toate avizele din partea 

tuturor factorilor interesaţi. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu, arată că transferul tehnologic este încurajat 

prin fonduri bugetare şi consideră că trebuie protejat capitalul autohton. 

Dl.deputat Petre Moldovan are unele observaţii pe care le va prezenta 

când se vor discuta articolele respective şi arată că referitor la structura 

capitalului sunt puţine societăţi comerciale cu capital românesc. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu arată că după expirarea termenului 

de 6 luni cele mai multe teme de cercetare este posibil să nu mai prezinte interes. 

Consideră că se poate îmbunătăţi textul proiectului de lege. 

Dl.deputat Petru Andea consideră, trist faptul că s-a ajuns să se ofere 

cercetarea pe un leu şi că se poate aproba acum acest proiect de lege.  

După dezbateri, la care au luat cuvântul deputaţii: Anghel Stanciu, Petru 

Andea, Anton Ionescu, Ionel Marineci, Mihai Baciu, Karoly Vekov, Ionescu 

Marian Costel, Octavian Petruş, Ecaterina Andronescu, dl.preşedinte Anghel 

Stanciu supune votului începerea dezbaterii pe articole şi pe fond a proiectului 

de lege. Cu unanimitate de voturi se aprobă această propunere. 

La poz.4 din propunerea de preraport a Comisiei au avut loc discuţii 

privind, pe de o parte menţinerea cifrei simbolice de un leu al fiecărui rezultat ce 

urmează să fie difuzat agenţilor economici şi pe de altă parte scoaterea sintagmei 

de un leu şi înlocuită fie cu noţiunea de ,,gratuit,, sau cu altă noţiune. În urma 

dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, deputaţii au consimţit pentru eliminarea 
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cifrei simbolice de un leu a valorii rezultatului. Cu această soluţie a fost de acord 

şi d-na ministru Ecaterina Andronescu.  În contextul aceleiaşi poziţii s-au făcut 

propuneri pentru prevederea unui termen rezonabil, de un an, în vederea 

valorificării rezultatelor cercetării. Şi această propunere s-a aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

La poz.6 din propunerea de preraport, s-au conturat două variante din care 

una să elimine din textul iniţial sintagma ,,persoane juridice române cu capital 

integral român,, , a doua variantă să se elimine numai sintagma ,,cu capital 

integral român,, , variante alături de amendamentul formulat de dl.deputat Florin 

Georgescu şi dl.deputat Ionescu Daniel. Luându-se în dezbatere cele trei 

variante, Comisia a aprobat cu 11 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă, varianta 

care prevede eliminarea numai a sintagmei ,,cu capital integral român,,. Varianta 

textului iniţial din proiectul de lege, şi varianta  formulată cu menţinerea  

,,persoane juridice române cu capital integral român,, supuse votului au fost 

respinse cu 15 voturi împotrivă şi 3 voturi pentru, respectiv 8 voturi împotrivă şi 

10 voturi pentru. 

La poz.7 din preraport Comisia a stabilit necesitatea de precizare a 

sancţiunilor în cazul în care nu se respectă prevederile Legii nr.64/2000. În acest 

sens s-a formulat continuarea alineatului iniţial (23) cu precizarea ,,înstrăinarea 

sau concesionarea către terţe persoane cu încălcarea prevederilor hotărârii de 

guvern se pedepseşte penal,,. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat această 

propunere.La poz.9 din preraport s-a aprobat introducerea alineatului nou (25), 

cu unanimitate de voturi.Tabelul Anexă 1 a fost aprobat ca formă şi conţinut cu 

unanimitate de voturi. Supusă votului de ansamblu, legea a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

Lucrările Comisiei au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege privind 

stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu invită reprezentantul Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării să prezinte proiectul de lege. 

Dl.secretar general Gheorghe Asănică subliniază că în actuala legislaţie 

nu există prevederi cu privire la modurile de întocmire şi aprobare a bugetului 

de venituri şi cheltuieli la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare (INCD). 

Pentru reglementarea contabilă şi financiară prevederea legislativă este necesară. 

Se începe dezbaterea pe articole a proiectului de lege. Neexistând nici o 

observaţie, proiectul de lege a fost avizat cu unanimitate de voturi. 

În continuare, dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează, referitor la 

punctul 1 din ordinea de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 

învăţământului, nr.84/1995, republicată, că s-au făcut demersuri pentru invitarea 

la dezbateri a d-lui ministru Şerban Mihăilescu. Întrucât la şedinţă nu a venit nici 

un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, propune să se amâne 

dezbaterea proiectului pentru o şedinţă viitoare. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu propune să fie audiaţi reprezentanţii 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului care sunt prezenţi şi pot aduce 

argumente în cunoştinţă de cauză. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază că reprezentanţii Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Copilului au fost audiaţi în şedinţele precendente, 

numai că proiectul de lege a fost retrimis de la Plen tocmai pentru audierea 

punctului de vedere al Secretariatului General al Guvernului. Propunerea de 

amânare a dezbaterii proiectului de lege se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se continuă cu punctele 2 şi 3 din ordinea de zi, Propunere legislativă 

pentru completarea art.5, alin.(1), lit.c) din Legea nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic cu funcţia didactică de institutor pentru învăţământul 

secundar şi Propunere Legislativă pentru completarea art.5, alin.(2), lit.c) din 

Legea învăţământului, nr.84/1995, modificată şi completată, cu privire la dreptul 

institutorilor de a preda în învăţământul gimnazial. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că în şedinţa din săptămâna trecută s-a 

hotărât ca o subcomisie să reanalizeze cele două propuneri legislative. La 

întâlnirea subcomisiei a luat parte şi dl.secretar de stat din Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării Vasile Molan, şi în urma dezbaterii s-a convenit ca prima propunere 

legislativă să fie respinsă întrucât în art.64 din Legea învăţământului este 

prevăzut dreptul absolvenţilor de Colegii pedagogice să predea în învăţământul 

gimnazial. Cea de a doua propunere legislativă să rămână şi să se formuleze un 

amendament al Comisiei la art.7, alin.(1), lit.d) din Legea nr.128/1997 privind 

Statutul personalului didactic. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu nu este de acord cu această 

reformularea a art.7 din Legea nr.128/1997, o consideră un pas înapoi, deoarece 

aşa cum era formulat în Statutul cadrelor didactice era un drept de excepţie, pe 

când în noua formulare este un drept ,,de facto,,. La Colegii au intrat cei care nu 

au fost admişi la facultăţile de lungă durată. Piaţa de educatori şi învăţători este 

saturată şi prin această lege se blochează piaţa posturilor în învăţământul 

gimnazial şi nu poate fi de acord. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că toate aceste aspecte au mai 

fost discutate, dar nu se ţine seama de faptul că nu se vor popula satele cu 

institutori şi vor rămâne tot suplinitori necalificaţi. Realitatea contrazice ideea că 

se poate face totul prin învăţământul superior. Au fost comparate şi programele 

analitice şi s-a ajuns la concluzia că sunt apropiate. Se va ajunge la situaţia ca în 

învăţământul gimnazial să predea numai necalificaţi.  

D-na ministru Ecaterina Andronescu arată că absolvenţii de Colegii sunt 

foarte slabi, în acest an la examenul de titularizare a fost o dramă, au fost foarte 

multe note de 1. 

Dl.deputat Petru Andea  consideră că institutorii pot preda în învăţământul 

gimnazial ca şi personal calificat, dar pe termen limitat, adică ca suplinitor. 
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Dl.deputat Karoly Vekov îl susţine pe dl.deputat Petru Andea arătând că 

nu vor mai fi institutori pentru ciclul primar, vor migra toţi la învăţământul 

gimnazial. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu  menţionează că învăţământul românesc 

este deschis. Absolvenţii de Colegii au dreptul să-şi continue studiile. 

Dl.deputat Paul Magheru, unul dintre iniţiatorii propunerilor legislative,  

arată că această reglementare legislativă s-a născut în urma solicitării 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării. S-a convenit înnobilarea statutului 

învăţătorului. Dreptul de excepţie este doar interpretarea ministerului şi este o 

invenţie. Institutorii au dreptul ,,de facto,, să predea în învăţământul gimnazial. 

Dl.deputat Emil Rus arată că materiile la care pot preda institurorii sunt 

limbile străine, muzica, desenul şi educaţia fizică, iar în ţară nu sunt profesori 

calificaţi pentru limbi străine, ci suplinitori. Consideră că trebuie să se aprobe 

această propunere legislativă. 

Dl.deputat Vasile Miron spune că deşi a participat în subcomisie la 

dezbateri, întrucât nu sunt prezenţi dl.deputat Mihai Baltă şi dl.secretar Vasile 

Molan, să se amâne dezbaterea pentru săptămâna viitoare când vor fi şi dânşii 

prezenţi. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu se angajeză ca pentru şedinţa în care 

se vor relua dezbaterile să aducă de la minister date concrete pentru  a se putea 

lua decizia cea mai bună şi în cunoştinţă de cauză. 

Dl.deputat Paul Magheru precizează că noua formulare a lit.d) a art.7 

aparţine d-lui secretar de stat Vasile Molan, în loc de sintagma ,,pot preda,, să se 

treacă sintagma ,,au dreptul să predea,, şi această formulare o susţine şi acum. 

Dl.deputat Petru Andea este de părere că un necalificat ,,poate preda,, dar 

,,nu are dreptul să predea,,. 

Dl.deputat Paul Magheru consideră că este vorba de asigurarea unor 

drepturi legale a unei anumite categorii sociale. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului amendamentul formulat la 

lit.d). 

Întrucât o parte din deputaţi s-au retras de la lucrări înainte de vot, din 

lipsă de cvorum, şedinţa s-a suspendat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 


