
 

 
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
                                                                                                     
BUCUREŞTI: 9 decembrie 1998 
Nr.846/XVIII/9 
 
 
      PROCES – VERBAL 
           al şedinţei Comisiei din ziua de 9 decembrie 1998 
 
La lucrările Comisiei sunt prezenţi 28 deputaţi, fiind absent motivat dl. 
deputat Nicolae Vasilescu – Grupul Parlamentar PRM. 
La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 
Ministerul Cercetării şi Tehnologiei: 
dl. Mircea Valer Puşcă – secretar de stat  
Ministerul Educaţiei Naţionale  
dl. Mihai Korka – secretar de stat  
d-na Doina Chilărescu – director general 
dl. Virgil Rădulescu – director general 
d-na Neagu 
Lucrările şedinţei sunt conduse de de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 
Comisiei, care, în deschidere, supune spre aprobare ordinea de zi conţinând 
următoarele puncte: 
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/1998 pentru 
abrogarea art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind 
reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-
dezvoltare.Raport. 
      Raportor: Anton Ionescu. 
2. Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.128/1997 privind  
Statutul personalului didactic.Raport. 
Raportori: Eugen Hilote, Ionel Marineci, Gheorghe Tarna, Petru Bejinariu, 
Mihai Vitcu 
3.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1998    
privind acordarea de credite bancare pentru studenţii din învăţământul de 
stat.Raport. 
Raportori: Andronescu Ecaterina, Cotrutz Constantin. 
4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.66/1998   
privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior aflate în coordonarea  
Ministerului Educaţiei Naţionale.Raport. 
Raportori: Antonescu Nicolae Napoleon, Bejinariu Petru, Cotrutz 

Constantin, Vitcu Mihai. 
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5. Proiectul de Lege privind restituirea în natură sau prin 
echivalent a unor imobile preluate în mod abuziv de către stat. 
Aviz. 

 
Ordinea de zi este acceptată cu unanimitate de voturi. 

Se trece la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi, proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/1998 pentru abrogarea art. 27 din 

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

activităţii de cercetare-dezvoltare.  

Dl. deputat Anton Ionescu, în calitate de raportor, propune o modificare la articolul 

care prevede întocmirea statutului cercetătorului, stabilindu-se un termen nou, şi anume 31 

decembrie 1999. 

Dl. secretar Mircea Puşcă nu agreează termenele în general, pentru că un termen 

realist nu poate fi găsit acum cu argumente serioase; Domnia Sa se află în posesia a două 

variante ale statutului elaborate de două comisii în paralel; accentul mare s-a pus pe 

facilităţi fiscale, care nu îşi au rostul aici, deoarece piaţa va stabili acest lucru; în principiu 

nu este de acord cu un termen, dar dacă aşa se va hotărî, este aproape realist termenul 

propus de dl. deputat Anton Ionescu. 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu doreşte să precizeze că această problemă îi 

preocupă pe cercetători de zeci de ani; dacă Ministerul Cercetării şi Tehnologiei stabileşte 

o comisie care să elaboreze acest statut este de acord să colaboreze cu ea. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu nu este de acord cu elaborarea unui statut al 

cercetătorulu; statul trebuie să aibă grijă de multe categorii profesionale, dar nu sunt bani. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu întreabă reprezentantul Ministerului Cercetării şi 

Tehnologiei dacă este oportună sau nu ideea unui statut al cercetătorului, dacă acest statut 

există şi în alte ţări. 

Dl. secretar de stat Mircea Puşcă arată că un astfel de statut nu există în alte ţări; 

cercetarea este o profesiune liberală; trebuie creată o reglementare care să stabilească 

domeniile, criteriile pentru activităţile respective, recunoaşterea competenţelor 

profesionale, modul în care statul se implică să garanteze anumite drepturi ale 

cercetătorului; nu există garantarea mobilităţilor, angajarea pe durată nedeterminată; 

există lacune în reglementare care împiedică elaborarea acestui statut; acesta este motivul 

pe care nu agreează stabilirea unui termen pentru elaborarea statutului, pentru că nu este 

realist, decât o lege proastă mai bine una lipsă. 



 

 

�PAGE  �3�

�PAGE  �3�

D-na deputat Mariana Stoica arată că a înţeles că se doreşte ca cercetarea să fie 

susţinută de stat; este aberant ca toate categoriile profesionale să aibe un statut; este mai 

bine să fie o reglementare liberă. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu este de părere că cercetătorii care mai sunt la ora 

actuală reprezintă o categorie aparte, lumea progresează datorită acestor oameni, care în 

unele puncte trebuie protejaţi. 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu arată că singurele domenii care sunt integrate 

mondial sunt domeniile ştiinţei; în lumea ştiinţei suntem integraţi, dacă aceste legături 

dispar şi tendinţa de integrare dispare; susţine că trebuie să se acorde foarte mare atenţie 

acestei probleme; valoarea oamenilor Ţării noastre este recunoscută pe plan mondial şi nu 

trebuie ruptă această legătură. 

D-na deputat Mariana Stoica precizează că în Franţa cercetarea se desfăşoară în 

marile companii, în universităţi, prin programe bine stabilite; e bine să se deschidă şi la noi 

piaţa concurenţei; să se găsească un termen în care lucrurilor pot fi rezolvate. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că ideea de a se uni Ministerul Educaţiei 

Naţionale cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei nu este agreată de Comisie, dar se 

agreează ideea creării unei Agenţii, nu o alipire la un minister şi propune să se dea un 

semnal Guvernului în acest sens; supune votului propunerea d-lui deputat Anton Ionescu 

care se aprobă cu unanimitate de voturi; de asemenea Ordonanţa nr.3/1998 în ansamblu se 

aprobă cu unanimitate de voturi. 

La punctul doi al ordinei de zi, proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea 

nr.128/1997 privind  Statutul personalului didactic. Raportul este prezentat de dl. deputat 

Petru Bejinariu. 

Dl. secretar Mihai Korka arată că poziţia Ministerului Educaţiei Naţionale este 

introducerea funcţiei de pedagog social în categoria funcţiilor didactice. 

Dl. deputat Eugen Hilote propune ca această funcţie de pedagog social să fie extinsă 

şi la alte articole din lege, să-şi găsească locul în întregul învăţământ preuniversitar. 

Dl. deputat Ionel Marineci propune următorul amendament: 

“a) în învăţământul preuniversitar şi în centrele de plasamente: 

educatoare/educator, institutor/educator, învăţător/educator, profesor/educator, profesor 

logoped, psihopedagog, pedagog social.”  Supus votuti, amendamentul este aprobat cu 

unanimitate de voturi. 
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Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului legea în ansamblu care se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 

Se continuă cu punctul 3 al ordinei de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.105/1998    privind acordarea de credite bancare pentru 

studenţii din învăţământul de stat. Raportul este prezentat de d-na deputat Ecaterina 

Andronescu, care arată că de la Banca Naţională a sosit o scrisoare adresată Direcţiei 

generale a finanţelor din Ministerul Educaţiei Naţionale şi care arată că agreează formula 

prevăzută în Ordonanţă – credite cu un fond de garantare depus.  

Dl. secretar de stat Mihai Korka arată că avizul trebuie cerut numai Băncii 

Naţionale, acum făcându-se negocierea condiţiilor prevăzute într-un caiet de sarcini. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului Ordonanţa nr.105/1998, pe articole şi 

în ansamblu, şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Se trece la punctul 4 al ordinei de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.66/1998   privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior 

aflate în coordonarea  Ministerului Educaţiei Naţionale. Raportul este prezentat de dl. 

deputat Niculae Antonescu, care arată că subcomisia care a lucrat împreună cu Ministerul 

Educaţiei Naţionale a adus unele modificări ordonanţei. Acest proiect de lege a fost pus în 

acord cu modificările adoptate de Camera Deputaţilor la proiectul de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/1997 privind modificarea şi completarea Legii 

învăţământului nr.84/1995. De asemenea, din proiectul de lege menţionat au fost abrogate 

mai multe articole care nu sunt de nivelul legii. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului varianta rezultată din subcomisia de 

lucru, pe articole şi în ansamblu, şi se aprobă cu unanimitate de voturi.  

Se continuă cu punctul 5 al ordinei de zi, proiectul de Lege privind restituirea în 

natură sau prin echivalent a unor imobile preluate în mod abuziv de către stat.  

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că numai trei articole din acest proiect de 

lege vizează comisia noastră; referitor la patrimoniul care a aparţinut bisericii greco-

catolice, acesta a fost trecut în cadrul bisericii ortodoxe, de aceea nu figurează în Decretul 

nr.378; din evidenţele Ministerul Educaţiei Naţionale rezultă că în acest moment mai 

funcţionează 619 şcoli cu 7100 de clase de elevi; majoritatea acestor şcoli se găsesc în zonele 

rurale; Domnia Sa întreabă Ministerul Educaţiei Naţionale dacă sunt solicitări din partea 

cultelor pentru recuperarea acestor şcoli. 
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Dl. director Virgil Rădulescu precizează că sunt solicitări de retrocedare, dar 

Ministerul Educaţiei Naţionale nu le poate satisface pentru moment. 

Dl. deputat Virgil Petrescu doreşte să afle dacă în acele cereri de retrocedare se 

precizează dacă se va păstra destinaţia clădirii (tot şcoli). 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu solicită Ministerului Educaţiei Naţionale să precizeze 

dacă ar avea vreun impact asupra reţelei şcolare dacă s-ar retroceda aceste imobile. 

Dl. director Virgil Rădulescu arată că în general este vorba despre clădiri vechi, 

reparaţia şi consolidarea lor necesită lucrări de anvergură pe care Ministerul Educaţiei 

Naţionale nu le poate acoperi. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că situaţia clădirilor cerută de la minister 

relevă impactul pe care-l are asupra celor 160.000 de copii cu familiile aferente, cu pondere 

în judeţul Mureş, în mediul rural; retrocedarea acestor clădiri ar produce în acest moment 

o anumită dezagregare a reţelei şcolare fără ca statul să poată sprijini despăgubirile către 

proprietari; dacă proprietarii le-ar menţine ca şcoli, s-ar putea ca ei să nu aibă fondurile 

proprii să le ţină în funcţiune şi să dorească să aibă un profit de pe urma acestor imobile; 

dorinţa unor culte de a exercita prin aceste localuri presiuni pentru a le creşte numărul 

enoriaşilor; este posibil să apară cazuri izolate de disfuncţii care să fie focare de conflict 

confesional; a se hotărî în acest moment restituirea abruptă este o greşeală; Domnia Sa 

anunţă că are amendamente la art.5, 18, 29, anexa, pe care-l va susţine în Plen; are credinţa 

că se pot găsi şi soluţii intermediare de construcţii de şcoli sau cumpărarea localurilor şi 

astfel se elimină efectele: prozelitismul religios, eliminarea copiilor din şcoli, schimbarea 

destinaţiei şcolilor; propune să se mediteze asupra amendamentelor sau să fie aduse altele; 

se estimează că sunt 5-600 mii de oameni implicaţi în această situaţie; nu această generaţie 

trebuie să plătească pentru ceea ce s-a întâmplat în 1948. 

Dl. deputat Eugen Hilote consideră că după acest raţionament nu mai rămâne nimic 

din spiritul legii. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu subliniază că în Parlament se face apologia hoţiei şi a 

furtului; legea este foarte bine făcută, se face absolută dreptate; să se pornească de la 

justiţie şi dreptat şi nimeni nu va fi aruncat în stradă; să se facă dreptate oamenilor care au 

suferit zeci de ani; să se aducă legii amendările respective şi să i se dea drumul. 

Dl. deputat Garda Becsek arată că s-au făcut consultări cu conducerile cultelor 

religioase şi nu se pune problema schimbări destinaţiei clădirilor; retrocedarea bunurilor 

ar ajuta bisericile să sprijine educarea profesională a tinerilor; să lăsăm cultele să ajute în 
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procesul instructiv-educativ; reparaţiile clădirilor se vor face de cultele religioase şi 

comunitatea locală. 

Dl. deputat Niculae Napoleon Antonescu este de părere că nimeni nu se opune 

restituirii imobilelor; unele clădiri aparţin unei comunităţi care nu mai este în România 

sau mai este în număr foarte mic; să se facă o compensaţie prin bani sau acţiuni; această 

situaţie nu se poate discuta global, ci nişte principii; mai sunt şi alte clădiri în situaţia 

aceasta (spitale, muzee), care nu trebuie să dispară; cultele trebuie să dea dovadă de 

caritate, înţelegere; în alte ţări s-a făcut restituire mixtă, fără să afecteze procesul de 

învăţământ. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu întreabă Ministerul Educaţiei Naţionale dacă 

din tabelele prezentate se poate şti care imobile aparţin persoanelor fizice sau cultelor. 

Dl. director Virgil Rădulescu doreşte să prezinte ca un semnal faptul că proiectul de 

buget pentru anul viitor prevede ca toate activităţile de investiţii să treacă la bugetele 

locale. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu consideră că este ilegal acest lucru, pentru că 

Legea învăţământului prevede altceva. 

Dl. deputat Petre Moldovan subliniază că se cere un aviz de principiu – şi va vota 

favorabil; crede că se demonizează o problemă care prevede soluţii clare şi concrete; nu 

este vorba de a scoate copiii din şcoli, nici de a desfiinţa şcolile, dar trebuie să se restituie 

celor care le revin proprietăţile; trebuie să se dea acest aviz favorabil; suntem problabil 

ultima ţară ex-comunistă şi trebuie să rezolvăm această problemă; garantează că în 

Polonia, Cehia, Ungaria, fenomenul a fost mult mai amplu. 

Dl. deputat Sorin Stănescu consideră că avizul trebuie să fie favorabil; Comisia are 

posibilitatea de amendare în legătură cu lărgirea sistemului de protecţie a chiriaşului în 

localurile respective; există o serie de posibilităţi care pot rezolva problema, dar principiul 

restituirii trebuie respectat; se merge spre o societate care are la bază proprietatea privată; 

să se voteze dacă se dă aviz favorabil şi apoi propunerile de amendare a legii. 

Dl. deputat Petre Moldovan propune să se dea avizul fără amendamente. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu consideră că problema proprietăţii va 

încrîncena multă lume; personal ar dori ca restituirea localurilor de şcoală să nu 

încrînceneze pe nimeni; Domnia Sa îşi exprimă îngrijorarea de a nu se schimba destinaţia 

acestor clădiri; se vizează învăţământul confesional; să se precizeze prin amendamente că 



 

 

�PAGE  �7�

�PAGE  �7�

destinaţia şcolii nu poate fi schimbată; există două categorii de foşti proprietari – persoane 

fizice şi cultele religioase; să se gândească formularea unor amendamente înţelepte. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că s-au formulat două variante, una de 

respingere şi alta de amendare a legii. 

Dl. deputat Virgil Petrescu propune ca până marţea viitoare să se depună 

amendamente la secretariatul Comisiei şi miercuri să se dea avizul cu amendamente. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu face precizarea ca până luni, nu marţi să se depună 

amendamentele. 

D-na deputat Mariana Stoica solicită introducerea pe ordinea de zi a Legii nr.88, 

deoarece se încheie sesiunea şi nu mai există timpul fizic pentru dezbatere. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu informează că s-au solicitat o serie de materiale (nu s-

a primit de la minister) şi numai atunci se poate lua o decizie; propune ca să se ofere 

voluntari care să lucreze la acest proiect de lege. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu solicită să se fixeze raportori pentru acest 

proiect de lege. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că la unele proiecte de legi s-au stabilit 

raportori, la altele nu. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte Anghel Stanciu declară încheiate 

lucrările şedinţei. 

 

 

 PREŞEDINTE     SECRETAR 
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