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     PROCES-VERBAL 

                 al şedinţei Comisiei din ziua de 1 martie 2000 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- Adrian Miroiu – Secretar de stat – M.E.N. 

- Ion Voinescu – şef serviciu finanţare - M.E.N. 

- Radu Damian – vicepreşedinte C.N.C.F.I.S. 

- Gheorghe Zgură – rector, Universităţii ”Politehnica” Bucureşti 

- Florin Zamfirescu – rector, Acad.Teatru şi Film “I.L.Caragiale” 

- Răzvan Bobulescu – preşedinte, Federaţia “Alma Mater” 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la 
stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ şi 
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pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr.154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate 
publică.Aviz. 

2. Proiectul de Lege privind egalitatea şanselor la accesul în 
învăţământul superior. Raport. 

3. Activitate în subcomisia desemnată pentru finalizarea 
proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. 

 
Dl.preşedinte Anghel Stanciu informează că întrucât Ordonanţa 

nr.8/2000 nu tratează cu aceeaşi unitate de măsură şi învăţământul 

universitar ca pe cel preuniversitar, Biroul Comisiei a hotărât să fie 

invitaţi reprezentanţi ai câtorva universităţi şi ai Federaţiei sindicale 

“Alma Mater”. Cu unanimitate de voturi se aprobă prezenţa invitaţilor la 

şedinţă. Se acordă câte 10 minute pentru expunere pentru fiecare 

reprezentant. 

Dl. Răzvan Bobulescu, preşedinte Federaţia “Alma Mater” propune 

intervenţia Comisiei asupra câtorva articole, pe care le-a prezentat în scris 

şi face o expunere a consideraţiilor care au condus la această situaţie; este 

convins că salariile din ordonanţă nu se pot aplica. 

Dl. deputat Mihai Vitcu întreabă de ce nu participă şi un 

reprezentant al învăţământului preuniversitar. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că aşa a decis Biroul Comisiei, 

problema învăţământului preuniversitar fiind rezolvată în linii mari; 

numai învăţământul superior a constestat Ordonanţa. 

Dl. rector Florin Zamfirescu menţionează că în prezent cu banii 

primiţi de la Buget achită salariile de anul trecut; conduce o universitate 

mică, dar foarte scumpă; în comunicarea cu CNFIS a aflat că nu se vor 

primi nici măcar indexarea raportată la creşterea dolarului; universitatea a 

intrat în Bugetul pe 2000 cu datorii de anul trecut;  la universitate nu se 
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fac cheltuieli inutile şi se întreabă care va fi situaţia ei în anul care 

urmează. 

Dl. rector Gheorghe Zgură relatează situaţia financiară a 

Universităţii “Politehnica” Bucureşti, cea mai mare din România; în anul 

care s-a încheiat, activitatea desfăşurată a fost foarte grea, s-au făcut 

cheltuieli importante din veniturile proprii; starea de bugetare a 

Politehnicii va genera mari probleme în desfăşurarea activităţii în şcoală 

şi va influenţa şi calitatea învăţământului; prin neluarea în seamă în 

ordonanţă a personalului TESA, acesta ameninţă cu greva generală; roagă 

să se examineze aceste lucruri grave din Politehnică şi să se găsească o 

soluţionare pentru ca universitatea să-şi poată continua performanţele. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu solicită să se explice în ce măsură se 

va putea asigura nivelul minim al salariilor, conform noului Buget. 

Dl. Radu Damian, vicepreşedinte CNFIS prezintă câteva elemente 

rezultate din discuţiile şi activitatea din ultimele 6 luni ale Consiliului; 

referitor la Ordonanţa nr.8/2000 este de părere că trebuie avut în vedere o 

majorare a coeficientului minim al salariilor; Consiliul a iniţiat discuţii cu 

universităţile care au fost afectate – artă, medicină şi tehnic; este greu de 

crezut că universităţile vor putea acorda majorările de salarii la maxim; 

trebuie semnalat că personalul TESA este foarte nemulţumit; în şedinţele 

de Consiliu s-au căutat soluţii, dar au caracter de reparaţie locală, ele 

depind de sprijinul venit din partea legislativului; alocaţia pe student 

trebuie să fie îmbunătăţită; altă soluţie, reducerea numărului de studenţi la 

admitere este irelevantă, nu duce la nimic şi va dezavantaja universităţile 

mari; nu se poate asigura o finanţare în limite raţionale; o altă propunere a 

fost să nu se mai admită creşteri ale numărului de studenţi bugetaţi pentru 

acest an; s-a propus să nu se mai încarce sarcina finanţării prin înfiinţarea 

de noi universităţi în acest an; din punct de vedere al repartizării 

fondurilor pe universităţi, Consiliul a propus corecţii, acolo unde situaţia 
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era dramatică, învăţământul de artă, medicină; se propune ca 

învăţământul de artă, care este foarte scump, să fie sprijinit de beneficiari; 

în învăţământul medical, care include şi pregătirea rezidenţilor să fie o 

mai bună corelare între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul 

Sănătăţii; cadrele didactice au drepturi la sporuri dintr-un fond special 

(ex. Universitatea din Petroşani); conform legii, activitatea Consiliului 

este o interfaţă între Ministerul Educaţiei Naţionale şi universităţi şi a 

încercat să menţină un echilibru. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu este de părere să valorile minime vor 

fi asigurate în unele universităţi, în altele nu; dă cuvântul reprezentantului 

Ministerului Educaţiei Naţionale să-şi exprime punctul de vedere. 

Dl. Adrian Miroiu, secretar de stat M.E.N., este de acord că sunt 

unele universităţi care au avut mari probleme anul trecut; referitor la 

finanţare, în calculele care au fost făcute s-a ţinut cont de structura actuală 

a universităţilor şi numărul de posturi ocupate; din punctul de vedere al 

Ministerului Educaţiei Naţionale prin aplicarea Ordonanţei cheltuielile de 

personal vor fi asigurate la minim; în interiorul unor universităţi s-au 

făcut restructurări a planurilor de învăţământ, la altele nu; pentru 

personalul nedidactic, nu Ministerul Educaţiei Naţionale răspunde ci 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, care trebuie să elaboreze un act 

normativ, care a fost de fapt propus de Ministerul Educaţiei Naţionale dar 

nu a fost acceptat de Guvern; proiectul de Buget pe anul 2000 va fi 

înaintat luni Parlamentului, până atunci mai sunt posibile unele 

modificări, dar din discuţii Bugetul pentru învăţământ este de peste 4,1 

%, care cuprinde bugetul central, bugetele locale şi împrumuturi externe, 

fără venituri proprii. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că s-au ascultat expunerile 

invitaţilor, urmează întrebări şi intervenţii ale membrilor Comisiei. 
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Dl. deputat Napoleon Antonescu consideră că ordonanţa are câteva 

lipsuri mari, se face o deturnare de fonduri, se iau fonduri de la susţinerea 

învăţământului, investiţii, reparaţii capitale şi se dau la salarii; acest lucru 

poate fi atacat în justiţie; este o rezolvare de moment; un aspect de fond 

este acela că reducerea cifrei de şcolarizare va avea consecinţe grave; 

ordonanţa nu rezolvă problemele decât pe moment şi încalcă legea, în 

consecinţă nu o va vota; peste 6 luni vor fi problema mari în învăţământ. 

Dl. deputat Virgil Petrescu apreciază seriozitatea discuţiilor, chiar 

dacă cifrele sunt uşor diferite; ordonanţa este o încercare meritorie de a 

rezolva problemele expuse; trebuie analizat dacă un student este la mai 

multe universităţi, de câte ori este luat în calcul; nu crede că o scădere a 

numărului de studenţi aduce numai o rezolvare foarte mică; să se 

găsească soluţii pentru învăţământul cu număr mic de studenţi, poate o 

restructurare a a universităţilor, o administraţie comună; referitor la 

personalul TESA se poate rezolva situaţia prin  salarizarea unor studenţi 

în locul acestora, şi astfel se fac reduceri la salarizarea;  să ne gospodărim 

mai bine banii primiţi prin ordonanţă. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu menţionează că situaţia 

societăţii româneşti nu este fericită, dar există sectoare bugetare care au 

reuşit să facă ceva pentru situaţia lor; de ce nu se recunoaşte situaţia 

profesorilor; trebuie să se aşeze lucrurile într-o stare de normalitate; se 

îmbătrâneşte sistemul şi mâine nu vom avea cu cine face şcoală; proiectul 

de lege cu modificarea indicatorului de prioritate intersectorială s-a 

discutat la Comisia de muncă, care a acceptat amendamentul pe care l-a 

propus; roagă să se găsească o cale pe termen lung de soluţionare reală.  

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că au fost ascultate toate părţile 

implicate; propune ca discuţiile să se oprească aici, să se contacteze 

colegii din teritoriu şi în şedinţa viitoare să înceapă discuţia pe articole, 

ţinându-se cont de realităţile concrete nu virtuale. 
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Punctul 2 al ordinei de zi se amână pentru o şedinţă viitoare. 

În partea a doua a şedinţei şi-a desfăşurat activitatea subcomisia 

desemnată pentru finalizarea proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 

silviculturii şi industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. Au participat reprezentanţi ai 

Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Agenţiei Naţionale pentru 

Ştiinţă Tehnologie şi Inovare, precum şi de la Academia de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice. 

Subcomisia de lucru a constatat că se află în faţa a trei propuneri 

legislative, care nici una nu rezolvă satisfăcător problemele organizării 

institutelor de cercetare ştiinţifică din agricultură. 

Ca urmare, au fost stabilite principiile de lucru, urmând ca în cel 

mult 15 zile să se prezinte un nou proiect de lege, care va fi luat în 

dezbatere de subcomisie. Proiectul urmează să fie elaborat de 

reprezentanţii instituţiilor menţionate. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Anghel Stanciu 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 PREŞEDINTE    SECRETAR 

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

 


