
 

 

 
COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
                                                                                                     
BUCUREŞTI: 11 iunie 1997 
Nr.311/XXXVI/9 
 

   PROCES-VERBAL 

 al şedinţei Comisiei din ziua de 11 iunie 1997 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 28 deputaţi, fiind un absent motivat dl. 

deputat Săndulescu Aureliu Emil - Grupul parlamentar PNTCD-CE. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele Comisiei.  

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

1. Analiza unor scrisori şi memorii adresate Comisiei. 

2. Analiza unor aspecte ale activităţii C.N.E.A.A. 

Comisiei i-au fost prezentate două rapoarte referitoare la problemele înscrise 

pe ordinea de zi. 

1. Consiliul Naţional al Rectorilor Universităţilor Particulare independente 

din România sesizează faptul că Ministerul de Finanţe prin adresele 

nr.110746/1993 şi nr.110890/1993 a stabilit ca instituţiile particulare de învăţământ 

să plătească impozit de venit. 

Ţinând seama că activitatea acestor instituţii este non profit, potrivit Legii 

nr.84/1995 şi a Legii nr.88/1993, plata impozitului  nu se justifică. 

Cităm din memoriu: "Atât Legea nr.88/1993 cât şi Legea învăţământului 

nr.84/1995 obligă universităţile particulare ca plafoanele minime de 25 % din 

venituri să fie utilizate pentru dezvoltare, iar la art.115, alin.(3) din Legea 

nr.84/1995 se impune ca o condiţie obligatorie de acreditare ca minimum 50 % din 

necesarul de spaţii didactice să fie deţinut în proprietate de universităţi. Cum să 

poată universităţile particulare să satisfacă aceste cerinţe impuse de Legea 

nr.84/1995 şi de Legea nr.88/1993, dacă excedentul, care are o destinaţie clară, este 

considerat profit şi se impozitează ? ! Blocarea conturilor bancare ale 

universităţilor particulare, de către Administraţiile financiare din Bucureşti şi din 
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teritoriu, reprezintă un act ilegal care aduce mari prejudicii materiale şi morale şi 

conduce la tensiuni sociale de amploare în rândul studenţilor şi familiilor acestora. 

Din calculele efectuate, a rezultat că impozitarea învăţământului particular conduce 

la majorarea taxelor de studiu cu peste 50 %, ceea ce va obliga marea majoritate a 

tinerilor să renunţe la continuarea studiilor." 

Comisia a stabilit să invite pe ministrul finanţelor într-o audiere pe această 

problemă. 

Problemele sesizate în memoriile adresate Comisiei de către unele  institute 

de cercetare, abordează în principal: 

- situaţia juridică a unor institute şi necesitatea unei reforme instituţionale 

care să cuprindă şi adoptarea normelor specifice privatizării; 

- situaţia finanţării activităţiii de cercetare-dezvoltare, cu un prag minim de    

1 % din PIB, cât şi finanţarea ritmică şi de la începutul anului; 

- definirea clară a strategiei, priorităţilor şi politicilor cercetării româneşti 

actuale, precum şi a unor programe naţionale în diferite domenii, cu finanţarea 

asigurată; 

- modernizarea bazei materiale a cercetării care este puternic rămasă în 

urmă; 

- elaborarea şi promovarea legii cercetării şi a statutului cercetătorului. 

S-au prezentat şi punctele de vedere ale Ministerului Cercetării şi 

Tehnologiei transmise în scris Comisiei, puncte de vedere care se referă la situaţiile 

concrete semnalate, dar şi la cele cu caracter general: financiar, legislativ, 

instituţional.  Deoarece cadrul legislativ al finanţării a fost reglementat prin 

Ordonanţa nr.8/1997, ordonanţă adoptată de Comisie, s-a hotărât ca la viitoarea 

şedinţă să fie invitat ministrul cercetării şi tehnologiei pentru a prezenta concepţia 

asupra reformei instituţionale, cât şi cadrul legislativ necesar. 

2. Membrii subcomisiei de analiză a activităţii CNEAA au prezentat unele 

situaţii constatate în urma controalelor efectuate la instituţiile de învăţământ 
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superior. S-a propus invitarea domnului prof.dr.I. Mihăilescu, preşedintele 

CNEAA pentru a prezenta situaţia învăţământului particular medical. 

 

 

        PREŞEDINTE     SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu Prof.univ.dr.ing.Ecaterina 

Andronescu 

 
 


