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       SINTEZA 

lucrărilor Comisiilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică de la 
Camera Deputaţilor şi Senatul României, reunite în şedinţă comună 
în ziua de 27 octombrie 1999 
 
Membrii Comisiilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică de la 

Camera Deputaţilor şi Senat, întruniţi în şedinţă comună, au adoptat 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr.140/1999 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 1999. 

2. Iniţierea procedurilor privind reînnoirea C.N.E.A.A. 
 
Comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, să acorde aviz 

favorabil proiectului de lege menţionat, la Capitolele învăţământ şi 
cercetare ştiinţifică, inclusiv Academia Română, cu următoarele 
amendamente: 

Art.14 va avea următorul cuprins: 
Cheltuielile pentru cercetare ştiinţifică se majorează cu suma de 

228,8 miliarde lei iar cheltuielile pentru alte acţiuni se diminuează cu 
suma de 1,6 miliarde lei. 

Art.24 va avea următorul cuprins: 
Alineatul 1 al articolului 34 din Legea nr.36/1999 se completează, 

după ultima frază cu următorul text: 
“Sumele restante reprezentând cheltuieli materiale şi servicii şi de 

capital ale anului 1998 aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 
excepţia unităţilor de învăţământ special, se asigură din bugetul local al 
unităţii administrativ teritoriale de care aparţin şi în cazuri deosebite din 
Fondul special pentru susţinerea învăţământului de stat. Bursele 
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stabilite în condiţiile legii şi neacordate în anul 1999 din 
bugetele locale se suportă din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale”. 

Art.37, alin.(1) – Se elimină. 

Ministerul Educaţiei Naţionale  
         Anexa nr.3/17 

 În temeiul prevederilor art. 29, alin (8) din Legea privind finanţele 
publice nr. 72/1996, a prevederilor art. 67, alin. (2) din Legea bugetului 
de stat pe anul 1999, precum şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 140/1999 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, propunem 
suplimentarea bugetului pentru anul 1999 pentru Ministerul Educaţiei 
Naţionale cu suma totală de 1.486.720.664 mii lei, sumă necesară 
desfăşurării în condiţii normale a activităţii până la finele exerciţiului 
financiar al anului 1999, după cum urmează: 
I Cap. 57.01 – “Învăţământ” - +1.429.932.580 mii lei, din care: 
 +716.683.271 mii lei – “Cheltuieli  de personal” aferente 
drepturilor salariale pentru personalul din învăţământul preuniversitar 
 + 302.896.272 mii lei –“Cheltuieli materiale şi servicii”.  
II Cap. 59.01 – Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea 
sportivă şi de tineret” + 400.000 mii lei.  
III. Cap. 60.01 – “Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare 
şi indemnizaţii” + 56.588.084 mii lei. 

Surse de finanţare 
Propunem ca suma de 1.486.720.664 mii lei necesară pentru 

suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale să fie suportată 
din Fondurile destinate restructurării sistemului bancar – Anexa 3/65, 
Ministerul Finanţelor – Acţiuni generale, Cap.6901, subcapitolul 09 – 
Restructurarea sistemului bancar. 

 
Agenţia pentru Ştiinţe, Tehnologie şi Inovare 
 Anexa nr.3/57 

• ℘ Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 200 miliarde lei 
pentru Planul naţional la Titlul 40 – Transferuri – Alineat 16 şi 17 – 
Fondul de Cercetare Dezvoltare şi Fondul pentru stimularea Inovării. 

• ℘ Se propune mişcarea sumei de 200.000 mii lei în cadrul Titlului 02 – 
Cheltuieli de personal – şi anume de la art.10 – cheltuieli cu salariile – 
la art.13 – Deplasări – la alineatele 01, 02, respectiv 50.000 mii lei la 
deplasări în ţară şi 150.000 mii lei la deplasări în străinătate. 

Surse de finanţare 

Anexa 3/65 – Ministerul Finanţelor – Acţiuni generale, Cap.6901 
Alte acţiuni economice, art.38 – Transferuri – 

Motivare 
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1. Agenţia Naţională pentru Ştiinţe Tehnologie şi 

Inovare este iniţiatorul H.G. nr.562/20.07.1999 privind 
aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare. Programele 
Planului naţional susţin relansarea economică prin cercetare, 
prin crearea de parteneriate între institutele de cercetare şi 
întreprinderi în vederea realizării de produse tehnologice, 
servicii care au cerere pe piaţa internă şi externă. 

2. Agenţia Naţională pentru Ştiinţe Tehnologie şi Inovare este 
iniţiatorul Ordonanţei nr.117/31.08.1999 prin care s-au aprobat 
termenii şi condiţiile de participare a României la Programul 
Cadru 5 şi Programul Cadru 5 EURATOM ale Comunităţii 
Europene. Odată cu aceasta România face parte şi din structurile 
de conducere şi administrare ale Programului Cadru 5, respectiv 
Comitetele de program şi Reţeaua punctelor de contact, pentru 
fiecare program în parte. 

Academia Română 
       Anexa 3/35 
Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 20 miliarde lei, 
din care: 
Cap.71.01 Cercetare ştiinţifică   18.600.000 mii lei 
din care: 
Titlul I    Cheltuieli de personal      16.600.000 mii lei 
Titlul II   Cheltuieli materiale şi servicii         2.000.000 mii lei 
Cap.59.01 “Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi 

de tineret”          1.400.000 mii lei 
din care: 
Titlul I    Cheltuieli de personal     400.000 mii lei 
Titlul II   Cheltuieli materiale şi servicii        1.000.000 mii lei 
Surse de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului (art.19). 
Motivare: Susţinerea, în principal, a activităţilor de cercetare 

ştiinţifică fundamentală angajate de Academia Română. 
 La punctul 2 al ordinei de zi, după dezbateri şi comentarii asupra 

procedurii de lucru, Comisiile reunite au hotărât ca cele două Birouri ale 
Comisiilor să se întrunească şi să propună o procedură de lucru 
simplificată, care să permită selectarea şi audierea candidaţilor în funcţie 
de specialităţile şi locurile disponibile din Consiliul Naţional de Evaluare 
Academică şi Acreditare. Propunerile celor două Birouri vor fi supuse 
dezbaterii într-o şedinţă viitoare şi apoi înaintate Birourilor Permanente 
reunite spre aprobare. 
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 Din numărul total al membrilor Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, au absentat motivat (2), după cum 
urmează: 

- Asztalos Ferenc – Grupul Parlamentar UDMR 
- Stoica Mariana Valeria – Grupul Parlamentar USD-PD 

 
 
    PREŞEDINTE 
          Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


