
 

 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
                                                                                                     
BUCUREŞTI: 18 septembrie 1997 
Nr. 494/XVI/9 

 

                 SINTEZA 

        lucrărilor Comisiei din data de 17 septembrie 1997 

 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 17 septembrie 1997, între orele 9,00 - 17,30, având următoarea ordine de 

zi: 

1. Avizarea propunerii legislative privind îmbunătăţirea sistemului de 

premiere în activitatea sportivă.  

    Aviz care se trimite Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor şi 

studenţilor din învăţământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997. 

    Aviz care se trimite Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Audierea D-lui Sorin Stănescu, ministrul tineretului şi sportului cu privire 

la: 

- strategia ministerului în domeniul tineretului (programul naţional de 

tineret); 

- strategia şi programul ministerului în domeniul sportului; 

- propunerile legislative avute în vedere. 

4. Informare prezentată de conducerea CNEAA cu privire la autorizarea 

facultăţilor particulare de medicină. 

Comisia a dezbătut proiectele de lege prevăzute la punctele 1 şi 2. 
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1. Examinând propunerea legislativă cu privire la îmbunătăţirea sistemului 

de premiere în activitatea sportivă Comisia a hotărât cu majoritate de voturi 

respingerea acesteia, propunerea nemaifiind de actualitate. Astfel, ulterior acestei 

iniţiative a apărut HG nr.404/04.08.1997 care reglementează premierea sportivilor. 

2. Examinând proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor şi 

studenţilor din învăţământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997, Comisia a hotărât 

în unanimitate avizarea favorabilă, fiind de acord cu observaţiile Consiliului 

Legislativ. 

3. Dl. ministru Sorin Stănescu împreună cu secretarul de stat Alexandru 

Popescu au făcut o prezentare a strategiei Ministerului Tineretului şi Sportului: 

În domeniul sportului:  

- s-a încercat o reorganizare a relaţiei de parteneriat cu organizaţiile 

sportive; 

- s-a încercat satisfacerea nevoilor financiare ale federaţiilor sportive; 

- s-a perfecţionat sistemul de premiere; 

- s-a finalizat inventarierea patrimoniului sportiv şi se trece la reabilitarea 

bazelor sportive: 

- s-a elaborat proiectul de Lege a sportului: 

- se solicită sprijin în recuperarea unor săli de sport şi baze sportive 

(exemplu Sala Polivalentă din Bucureşti). 

În domeniul tineretului: 

- s-a creat Consiliul Naţional al Tineretului care în anul 1998 va avea 

programe proprii; 

- s-au constituit ONG-uri pe profil; 

- se urmăreşte conectarea pe internet pentru tineri; 

- sunt necesare acte legislative de completare a D.L. 150/1990 cât şi 

referitoare la patrimoniul fostului UTC; 
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La discuţii pe marginea prezentării au luat cuvântul deputaţii: Anghel 

Stanciu, Gheorghe Secară, Ecaterina Andronescu, Ferenc Asztalos, Mihai Vitcu, 

Gheorghe  

 

 

Andrei, Alexandru Brezniceanu, Aureliu Săndulescu, Nicolae Vasilescu, 

Alexandru Ionescu. 

Principalele probleme rezultate în urma discuţiilor sunt: 

- necesitatea actelor legislative în domeniu; 

- constituirea Federaţiei sportului şcolar şi universitar; 

- reglementarea patrimoniului fostului UTC, a bazelor sportive şi 

conlucrarea cu Fundaţiile sportive de tineret; 

- federaţiile naţionale şi rolul lor în mişcarea sportivă; 

Urmare a discuţiilor din comisie s-a hotărât ca la o şedinţă viitoare, într-un 

interval de 3-4 săptămâni să aibă loc o nouă întâlnire cu conducerea MTS. 

4. Secretarul comisiei, dl. Alexandru Ionescu a prezentat o sinteză a 

sesizărilor primite la Comisie din partea unor facultăţi particulare, precum şi 

semnalele apărute în presă referitoare la procesul de evaluare şi acreditare ca şi 

existenţa unor anumite ingerinţe politice în acest proces. 

S-a prezentat modul în care s-a desfăşurat procesul de evaluare la Facultatea 

de stomatologie a Universităţii "Titu Maiorescu". Votul în CNEAA s-a dat fără 

existenţa unui raport scris. Cu toate acestea, avizul a fost înaintat Ministerului 

Educaţiei Naţionale pentru ca facultatea respectivă să fie inclusă în HG. Ministrul 

Educaţiei Naţionale sesizând lipsa unei semnături pe raportul de evaluare a retras 

din hotărâre, cu aprobarea Guvernului, Facultatea de stomatologie a Universităţii 

"Titu Maiorescu". 

S-a apreciat că în acest caz s-a încălcat cel puţin procedura, dacă nu şi legea. 

Dl. Virgil Petrescu a precizat că cele relatate în presă sunt eronate nefiind 

vorba de "politică de partid" ci de "politica învăţământului." 
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Dl. Paul Sterian, secretarul CNEAA a răspuns celor sesizate: 

- neautorizarea Facultăţii de farmacie a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu 

este corectă , iar sesizarea Comisiei parlamentare este nepotrivită; 

 

 

 

- Universităţile Ecologică şi Titu Maiorescu sunt concurente, se reclamă una 

pe alta, iar reclamaţiile sunt neîntemeiate. Reclamaţiile îşi găsesc răspuns în 

raportul prezentat Comisiei azi 17 septembrie la anexa 1. 

- Comisia de drept a CNEAA va suferi o reorganizare; 

- Institutul Biblic Român mult timp nu a clarificat statutul juridic şi nu a 

precizat cărui cult i se adresează. Acest fapt a determinat întârzirea procesului de 

evaluare şi autorizare. 

- Raportul scris înaintat Comisiei în această zi este întocmit de dânsul, 

nesemnat de membrii Biroului, dar totuşi discutat cu aceştia.  

La discuţii au luat cuvântul deputaţii: Anghel Stanciu, Gheorghe Secară, 

Virgil Petrescu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Ionescu. 

Din discuţii a rezultat că activitatea CNEAA trebuie apreciată, că 

învăţământul particular trebuie să constituie o alternativă la învăţământul de stat, 

dar totul trebuie să se desfăşoare în spiritul şi litera legii. S-a apreciat că în 

privinţa Facultăţii de stomatologie a Universităţii "Titu Maiorescu" s-a încălcat 

procedura. Reprezentanţii CNEAA au promis că pe 22 septembrie 1997, în şedinţa 

CNEAA se vor prezenta rapoartele de evaluare ale Facultăţilor de stomatologie şi 

se va decide. 

Comisia a hotărât să înainteze CNEAA o adresă prin care să se ceară 

respectarea cu fermitate a legilor şi regulamentelor. 

În continuare au avut loc discuţii pe marginea unei adrese trimise în teritoriu 

de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Secretarul de Stat Petre Gorcea. 
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Deşi în şedinţa anterioară de Comisie dl. ministru Virgil Petrescu a promis 

aplicarea simultană a unui pachet de şase măsuri din Statutul personalului didactic, 

din adresă rezultă că ele s-ar aplica într-o ordine preferenţială şi în funcţie de 

resursele bugetare. 

Dl. ministrul a promis din nou că aceste măsuri se iau simultan, existând 

resursele bugetare necesare şi că va trimite o nouă adresă în teritoriu pentru o mai 

bună clarificare. 

 

 

      PREŞEDINTE     SECRETAR 

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

 

 

 

 

 

 

 


