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SINTEZA 
 

 lucrărilor Comisiei din perioada 1 - 4 iulie 2002 
 

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

în perioada 1 - 4 iulie 2002, având următoarea ordine de zi: 

1. Sistemul naţional al taberelor şcolare. Organizare, funcţionare, 

perspective. 

2. Strategia cercetării ştiinţifice agricole din România în viziunea legii 

organizării şi funcţionării unităţilor de cercetare şi ASAS. 

3. Proiectul Legii privind Statul personalului de cercetare-dezvoltare. 

4. Prezentarea proiectelor privind strategiile învăţământului preuniversitar 

şi universitar. 

1. Luni, 1 iulie 2002 

Sistemul naţional al taberelor şcolare. Organizare, funcţionare, 

perspective. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată importanţa taberelor şcolare pentru 

învăţământul preuniversitar şi chiar universitar şi subliniază prezenţa unor astfel 

de instituţii specializate sub raportul funcţionării şi a rezultatelor obţinute. D-na 

director general Riana Nicolae de la Agenţia Naţională a Taberelor Şcolare,  
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prezintă situaţia repartizării taberelor şcolare în teritoriu şi a structurilor de 

coordonare a acestora din cadrul judeţelor, precum şi capacităţilor de cazare, 

facilităţile asigurate grupelor de copii şi tineri, elaborarea şi valorificarea 

programelor din cadrul taberelor, problema dotărilor şi a serviciilor din cadrul 

acestora. O preocuparea deosebită se referă la sprijinul tinerilor cu dificultăţi 

materiale în vederea participării cât mai largă a acestora în taberele şcolare 

organizate. Au fost propuse măsuri pentru îmbunătăţirea dotărilor şi lărgirea 

spaţiilor pentru taberele şcolare. 

2. Marţi, 2 iulie 2002 

Strategia cercetării ştiinţifice agricole din România în viziunea legii  

organizării şi funcţionării unităţilor de cercetare şi ASAS. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu prezintă necesitatea stabilirii strategiei de 

punere în valoare a prevederilor legii cercetării agricole, recent promulgată. 

Preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu 

Şişeşti,, dl.acad.Cristian Hera, adresează mulţumiri ale comunităţii ştiinţifice 

agricole, Parlamentului României, pentru elaborarea şi punerea în valoare a 

primei legi care consfinţeşte modalităţile de organizare şi funcţionare ale 

cercetării ştiinţifice agricole. S-au făcut referiri la concentrarea sistemului de 

cercetare pentru soluţii privind dezvoltarea agriculturii durabile, a abordării 

interdisciplinare a programelor şi tematicilor, a integrării instituţionale şi a 

evaluării, atestării şi acreditării unităţilor şi personalului din cercetare. Se 

evidenţiază posibilităţile asigurate de lege pentru finanţarea şi susţinerea 

materială a cercetării agricole. Au avut loc dezbateri privind baza materială, 

personalul de cercetare şi în principal, posibilitatea de valorificare şi transfer 

tehnologic a rezultatelor cercetării. 
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3. Miercuri, 3 iulie 2002 

 Proiectul Legii privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. 

Sesizată în fond cu proiectul de lege mai sus menţionat, Comisia a luat în 

dezbatere principiile generale ale proiectului de lege prezentate de dl.secretar de 

stat Adrian Câmpurean din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Proiectul 

de lege îşi propune să reglementeze rolul, competenţele, responsabilităţile, 

drepturile şi obligaţiile specifice, precum şi  condiţiile de promovare şi încadrare 

a personalului de cercetare-dezvoltare. S-au făcut referiri la categoriile de 

personal, funcţiile şi gradele profesionale, funcţiile echivalente cu învăţământul 

superior, formarea profesională, pregătirea şi mobilitatea personalului de 

cercetare-devoltare. Din dezbateri a rezultat că deşi acoperitoare sub raportul 

titlurilor, se cuvin, unele amendamente care să se coreleze cu Legea cercetării 

ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, recent adoptată de Camera Deputaţilor. De 

asemenea se impun amendamente pentru excluderea tendinţelor de centralizare, 

pentru detalierea criteriilor şi condiţiilor de acordare a gradelor profesionale şi a 

echivalării gradelor ştiinţifice cu funcţiile didactice din învăţământul superior. 

Se impun referiri la drepturile şi nivelurile de salarizare a personalului de 

cercetare-dezvoltare. 

4. Joi, 4 iulie 2002 

Prezentarea proiectelor strategiei învăţământului preuniversitar şi 

universitar. 

În prima parte a şedinţei a fost prezentat şi dezbătut proiectul strategiei 

învăţământului preuniversitar. Au participat ca invitaţi, din cadrul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, d-na Ecaterina Andronescu - ministru, dl.Constantin 

Corega - secretar de stat şi o echipă formată din consilieri şi directori generali. 

Prezentarea proiectului de strategie a sintetizat evoluţia învăţământului 

preuniversitar, necesitatea de reformă a acestuia, creşterea calităţii 

învăţământului şi prezentarea de detaliu a 10 proiecte pe domenii de activitate. 

S-au evidenţiat problemele din cadrul proiectelor asigurării educaţiei de bază 
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pentru toţi cetăţenii, generalizarea grupei pregătitoare pentru preşcolari şi 

prevenirea abandonului şcolar, extinderea învăţării informatizate, asigurarea 

calităţii proceselor de predare şi învăţare, învăţarea permanentă, reforma 

sistemelor de conducere şi administrare şi armonizare a cadrului legislativ. Au 

avut loc dezbateri şi propuneri numeroase, de care echipa de specialişti din 

cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării va ţine seama, urmând să fie reluate 

discuţiile pentru formularea unor prevederi complete şi corespunzătoare 

elaborării noului proiect de lege. 

În a doua parte a şedinţei s-a dezbătut proiectul strategiei învăţământului 

superior, care a fost prezentat de dl.director general din cadrul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, Ioan Ianoş. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu subliniază necesitatea de a se formula 

principalele modificări care trebuiesc aduse legii învăţământului universitar, pe 

fundamentul legii existente.  

Unele propuneri privind structura anilor universitari, organizarea şi 

conţinutul învăţământului, finanţarea, autonomia, relaţiile internaţionale şi 

statutul cadrelor didactice universitare, au fost larg dezbătute şi s-au formulat 

numeroase propuneri ce urmează să fie reluate în dezbaterile viitoare. 

Din numărul total al membrilor Comisiei de 25, au absentat 5 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul parlamentar al PNL 

- Antonescu Napoleon Niculae - Grupul parlamentar al PNL 

- Baciu Mihai - Grupul parlamentar al PD 

- Fotopolos Sotiris - Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

- Gingăraş Georgiu - Grupul parlamentar al PSD 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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