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   PROCES-VERBAL 

   al şedinţei Comisiilor reunite din data de 15 martie 2000  

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi toţi deputaţii. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

Adrian Miroiu – Secretar de Stat 

Koto Joszef – Secretar de Stat 

Adrian Gorun – secretar general 

Virgil Rădulescu – director general 

Cătălin Baba – consilier al ministrului 

Ministerul Finanţelor 

Decebal Traian Remeş – Ministru 

Maria Buzdugan – director 

Roxana Petrescu – expert 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei pentru învăţământ de la Camera Deputaţilor. 
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Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

Miercuri, 15 martie 2000, ora 10,00 

Legea Bugetului de Stat pe anul 2000. Aviz. 

Secţiunea învăţământ  

 
Joi, 16 martie 2000, ora 8,30 

 
 Pregătirea rapoartelor pentru Secţiunea M.T.S. 

 
Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune modalitatea de lucru: dl. 

secretar de stat Adrian Miroiu să prezinte filozofia bugetului Ministerului 

Educaţiei Naţionale, apoi să-şi prezinte poziţia Ministerul Finanţelor, în 

continuare întrebări şi discuţii generale, după care analiza pe articole şi 

votul final; cu unanimitate de voturi se aprobă modalitatea de lucru. 

Dl. secretar de stat Adrian Miroiu arată că bugetul este constituit 

din fondurile de la bugetul central, bugetele locale, astfel că suma totală 

este de peste 4 % din PIB; veniturile extrabugetare sunt cuprinse în 

proiectul de buget; prezintă punctul de vedere al ministerului şi arată că în 

şedinţa de Guvern din 24 februarie a.c. s-a convenit ca suma de 115 

mil.dolari de la Banca Mondială să fie trecuţi la Capitolul Învăţământ; în 

felul în care a fost construit Bugetul consideră că sumele alocate acoperă 

cheltuielile de personal pe acest an. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că după o analiză atentă 

s-a constatat că bugetele locale nu sunt cuprinse în proiectul de Buget. 

Dl. deputat Alexandru Ionescu este de părere că trebuie să se 

revadă raportul dintre cadrele didsctice şi numărul de studenţi, care în 

prezent este dublu faţă de ţările din Europa; numărul de ore din norma 

didactică din învăţământul preuniversitar este cel mai scăzut din Europa, 

după cum şi anul şcolar este mai scăzut cu 17 zile. 
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Dl. secretar de stat Adrian Miroiu arată că din datele pe care le 

deţine, învăţământul românesc este aliniat învăţământului european. 

Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară solicită domnului ministru 

Decebal Traian Remeş valoarea exactă a PIB-ului.  

Dl. ministru Decebal Traian Remeş arată că valoarea PIB-ului este 

de 725.545 miliarde lei; de asemenea face precizarea că învăţământul nu 

se face numai la Ministerul Educaţiei Naţionale ci şi la M.Ap.N., M.I. şi 

alte ministere; suma care revine la bugetele locale apare în legea 

bugetelor locale; când s-a aprobat Statutul personalului didactic trebuia 

avut în vedere şi cadrul restrâns de finanţare; apare obsesiv ideea acestui 

4 % din PIB. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că în urma discuţiilor 

care au avut loc a reeşit un grad de relativitate în respectarea legii, 

deoarece nu se alocă 4 % din PIB cum prevede Legea învăţământului. 

Dl. senator Emil Tocaci arată că modul de repartizare a fondurilor 

din bugetele locale intră în atribuţiile Consiliilor Judeţene.  Acestea ar 

trebui să prevadă un procent minim prin lege.  

Dl. deputat Petru Bejinariu menţionează că învăţământul 

preuniversitar până la liceu este obligatoriu, deci exprimarea în Legea 

Bugetului trebuie să se facă corespunzător; comunităţile locale să aibe 

obligaţia alocării unor sume minime pentru învăţământ. 

Dl. senator Gheorghe Dumitraşcu este sceptic, nu crede în acest 

proiect de Buget deoarece este prea dispersat; consideră că la dezbateri 

trebuiau invitate sindicatele; este inegală repartiţia bugetului pentru  

comunităţile locale. 

D-na deputat Mariana Stoica precizează că în documentele de 

integrare în Uniunea Europeană este prevăzut şi protecţia copilului; ar 

dori să ştie dacă este prevăzută suma necesară acestei acţiuni. 
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Dl. ministru Decebal Traian Remeş crede că finanţarea este mai 

bună decât anul trecut, dar este necesar să fie o mai bună coordonare. 

Dl. deputat Virgil Petrescu propune amendamente privind  

creşterile alocărilor bugetare prin redistribuire în interiorul bugetului 

Ministerului Educaţiei Naţionale (anexa 3/17); supusă votului, 

propunerea de amendare s-a aprobat cu 17 voturi pentru şi 5 voturi 

împotrivă; amendamentele se regăsesc în avizul transmis Comisiilor 

pentru buget, finanţe şi bănci. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei nu este de acord să subvenţioneze 

mediocritatea studenţilor ci performanţa şcolară, altfel se face risipă de 

bani. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că dl. ministru Andrei Marga, a 

precizat în Plenul Senatului, în şedinţa din 15 februarie a.c., publicată în 

M.O. nr.16/28.02.2000, că se asigură minim 4 % din PIB; consideră că s-

a creat o situaţie inedită, Ministrul Educaţiei Naţionale nu-şi mai 

recunoaşte declaraţiile. Domnul preşedinte Anghel Stanciu, evidenţiază 

faptul că finanţarea învăţământului de stat se face de la  Bugetul de Stat în 

limitele a cel puţin 4 % din Produsul Intern Brut, conform art.170 (1) din 

Legea nr.84/1995.  Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2000 nu 

respectă această prevedere. De asemenea, a menţionat că legea amintită 

este încălcată şi prin faptul că veniturile extrabugetare (proprii) sunt 

cuprinse în Bugetul de Stat.  Sumele care ar trebui să fie acordate 

învăţământului din bugetele locale nu sunt evidenţiate, fiind doar o 

promisiune. Salută propunerea ministerului de alocare a celor 115 mii 

dolari de la Banca Mondială pentru învăţământ. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune să se adauge la Art.8 (2), la 

sfârşit, cu excepţia unităţilor şi instituţiilor de învăţământ conform 
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art.170 din Legea învăţământului nr.84/1995. Propunerea a fost 

aprobată cu 20 voturi pentru, un vot împotrivă şi 6 abţineri. 

În urma dezbaterilor Art.18 (2), Comisiile au acceptat prin vot, 

propunerea domnului preşedinte Anghel Stanciu de suplimentare a 

bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, cu 150 miliarde lei, 

modificând cheltuielile social culturale pe capitole de cheltuieli – 

învăţământ  în sumă de 19.943,3 miliarde lei. Surse de acoperire: 

Serviciul de telecomunicaţii speciale – 50 miliarde lei (12 voturi pentru şi 

10 voturi împotrivă); Ministerul Public – 100 miliarde lei (13 voturi 

pentru şi 9 voturi împotrivă). 

Dl. senator Emil Tocaci  propune modificarea Anexei nr.8 de la 

Art.32 – Învăţământ lit.a. În urma votului exprimat (unanimitate), 

articolul menţionat va avea următorul cuprins: 

“a) cheltuielile aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 

excepţia celor care se suportă de la bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului Educaţiei Naţionale potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat, nr.138/1999, se vor asigura din bugetul local al unităţii administrativ 

teritoriale de care aparţin în proporţie de cel puţin 15 % din totalul 

veniturilor, respectiv minim 3300 miliarde lei pe plan naţional, 

precum şi din veniturile proprii realizate în condiţiile legii de către 

unităţile de învăţământ preuniversitar: ….” 

Comisiile au luat în dezbatere amendamentele formulate de 

deputaţii Anghel Stanciu, Napoleon Antonescu, Ecaterina Andronescu, 

Constantin Cotrutz, precum şi amendamentele formulate de Grupul 

Parlamentar PDSR. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa la 

Avizul înaintat Comisiilor buget, finanţe şi bănci. 
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 În aceste condiţii, deputaţii şi senatorii îşi rezervă dreptul de a 

interveni cu amendamente în Plenul celor două Camere reunite la 

dezbaterea Legii Bugetului de Stat pe anul 2000. 

Cele două Comisii reunite în şedinţă de lucru au hotărât să avizeze 

favorabil proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2000 – Secţiunea 

Învăţământ (inclusiv anexele privind Ministerul Educaţiei Naţionale) cu 

amendamentele menţionate în aviz, cu 20 voturi pentru şi 4 împotrivă. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Anghel Stanciu 

declară închise lucrările. 

 

 

 

 PREŞEDINTE    SECRETAR 

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

 

 

 

 


