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PROCES - VERBAL

al şedinţelor reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,

                  din ziua de 2 aprilie 2001

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 5 deputaţi,

după cum urmează:

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL

- Fotopolos Sotiris - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PDSR

- Stanciu Anghel - Grupul Parlamentar al PRM

- Petruş Octavian - Grupul Parlamentar al PDSR

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

- Ecaterina Andronescu - Ministru

- Mihai Păunică - director general

Academia Română

- acad.Eugen Simion - preşedinte

- acad.Maia Simionescu - vicepreşedinte

- acad.Viorel Barbu - vicepreşedinte
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- acad.Andrei Ţugulea - secretar general

- acad.Mircea Boldescu - director general

Ministerul Finanţelor

- Roxana Petrescu - consilier

Pe ordinea de zi se află continuarea dezbaterilor la proiectul Legii privind

Bugetul de Stat pe anul 2001.

Şedinţa este deschisă de dl.senator Păun Ion Otiman, preşedintele

Comisiei pentru învăţământ şi ştiinţă de la Senat, care propune procedura de

dezbatere pe articole a proiectului de Lege privind Bugetul de Stat pe anul 2001.

Vor fi luate în dezbatere articolele şi anexele care vizează învăţământul,

cercetarea ştiinţăfică, Academia Română şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

Această propunere se aprobă cu unanimitate de voturi.

În continuare şedinţa este condusă de dl.deputat Anton Ionescu,

vicepreşedinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la

Camera Deputaţilor.

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite au adoptat articolele 18 (2), (3),

(4), (5), art.21 (2), (3), (4), art.31 (1 - 6), art.52, precum şi anexele 27, 30, 43, cu

următoarele amendamente:

Art.18 (2) va avea următorul cuprins:

(2) Cheltuielile social culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de

10.498,0 miliarde lei pentru învăţământ… Votat în unanimitate.

Art.21 (2) va avea următorul cuprins:

(2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli sunt în sumă

de 2750,9 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică… Votat în unanimitate.

Anexa 3/43 la Capitolul ,,cercetare ştiinţifică,, titlul Cheltuieli de personal

de la Academia Română se suplimentează cu suma de 100 mld. lei. Votat cu 25

voturi pentru şi o abţinere.

Suma respectivă se obţine prin diminuarea fondului de rezervă bugetară

aflat la dispoziţia Guvernului (art.22, lit.a).
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Motivare

Finanţarea majorată la Capitolul de cheltuieli de personal este necesară

pentru păstrarea efectivului de cercetători din cadrul institutelor de cercetări ale

Academiei Române. În lipsa suplimentării, numărul de posturi de cercetare se

reduce cu 2700 din 3600.

Art.21 (5) Text nou:

Din bugetul Academiei Române, de la Cap.7101 ,,cercetare ştiinţifică,, se

finanţează şi cheltuielile aferente transportului intern pe cale ferată pentru

membrii Academiei Române.Votat în unanimitate.

Motivare

Este un drept dobândit de peste 50 de ani şi care a fost desfiinţat în mod

abuziv  în anul 2000.

Art.52 (1) se completează după cum urmează:

(1) …Unităţile şi instituţiile de învăţământ pot utiliza în acest scop

sumele provenite din alocaţiile de la buget. Votat cu 22 pentru şi 2 abţineri.

Motivare

Pentru respectarea prevederilor legale cu privire la alocarea tichetelor de

masă. Aplicarea nu presupune sume suplimentare.

Anexa 3/27, Capitolul 5700, titlul 40, alineatul 57, Transferuri pentru

finanţarea de bază a învăţământului superior, se suplimentează cu suma de 400

miliarde lei. Votat cu 23 pentru şi o abţinere.

Sursele de finanţare: Capitolul 7201 ,,Alte acţiuni,, sau cod 9501 din

Anexa nr.3 (Sinteză), fonduri de rezervă.

Motivare

Suma de 3600 miliarde lei, alocată prin proiectul de buget pentru

,,Finanţarea de bază a învăţământului superior,, este insuficientă. Aceasta

acoperă cheltuielile reale, minime ale universităţilor numai pe 8-9 luni.

Suplimentarea cu 400 miliarde reprezintă un minim necesar pentru o funcţionare

acceptabilă a instituţiilor de învăţământ superior.
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Anexa 3/43 Cap.5001, titlul 02, Cheltuieli de personal se suplimentează

cu suma de 100 miliarde lei. Votat în unanimitate.

Suma respectivă se obţine prin diminuarea fondului de rezervă bugetară

aflat la dispoziţia Guvernului (art.22, lit.a).

Motivare

Finanţarea majorată la Capitolul de cheltuieli de personal este necesară

pentru păstrarea efectivului de cercetători din cadrul institutelor de cercetări ale

Academiei Române. În lipsa suplimentării, numărul de posturi de cercetare se

reduce cu 2700 din 3600.

La Anexa nr.8, nr.crt.28, Mureş, se solicită suplimentarea sumei alocate

cu 3,7 miliarde lei.

Votat cu 13 voturi pentru şi 12 abţineri.

Sursa de finanţare: Suma respectivă se obţine prin diminuarea fondului de

rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului (art.22, lit.a).

Motivare

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate învăţământului

preuniversitar de stat din judeţul Mureş sunt insuficiente pentru acoperirea

cheltuielilor.

La dezbaterea articolelor amintite au luat cuvântul, după cum urmează:

Dl.secretar Petru Andea nu este de acord cu formularea ,,buget de stat,,

considerând mult mai corect formularea ,,buget public,,.

Dl.secretar Nicolae Vasilescu a prezentat şi susţinut amendamentele

Grupului Parlamentar al PRM şi amendamentul privind suplimentarea de

fonduri pentru Ministerul Tineretului şi Sportului.

D-na ministru Ecaterina Andronescu a prezentat şi explicat filozofia

proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 2001.

D-na senator Antoaneta Dobrescu îşi exprimă îngrijorarea referitor la

scoaterea Inspectoratelor Şcolare Judeţene din circuitul repartizării banilor.
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Dl.preşedinte Păun Ion Otiman a susţinut amendamentul prin care se

propune să se acorde transport gratuit pe CFR pentru membrii Academiei

Române.

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu precizează că în urma aprobării

suplimentărilor solicitate va trebui să se facă corelările respective cu celelalte

articole din proiectul Legii Bugetului.

Au mai luat cuvântul la dezbateri: dl.deputat Petre Moldovan, dl.deputat

Adrian Moisoiu, dl.deputat Mihai Baciu, dl.deputat Ionescu Marian, dl.deputat

Iulian Mincu, dl.deputat Karoly Vekov, dl.deputat Ionel Marineci.

În urma votului Comisiei, au fost respinse următoarele amendamente:

Arti
col

Amendamentul propus Autorul Motivare

Art.21
alin.2

Cheltuielile pentru cercetarea
ştiinţifică vor fi de 10.000 miliarde
lei.
Sursă de finanţare: din fondul de
rezervă aflat la dispoziţia
Guvernului.

Respins cu 8 voturi împotrivă, 5
voturi pentru şi 7 abţineri.

Deputat: Doru
Dumitru Palade

Pentru
alinierea la
cheltuielile de
C-D din
Uniunea
Europeană şi
pentru
asigurarea
dezvoltării
economice.

Art.31
alin.1

Finanţarea cheltuielilor unităţilor
şi instituţiilor de învăţământ de
stat se asigură din bugetul de
stat.

Respins cu 13 voturi împotrivă,
10 voturi pentru şi o abţinere.

Grupul
Parlamentar al
PRM

Pentru a
asigura
finanţarea
exclusiv din
bugetul de stat.

Art.31
alin.2

Cheltuielile pentru învăţământ
sunt în sumă de 43.356 miliarde
lei urmând a fi defalcate din
bugetul de stat pentru instituţiile
de învăţământ superior şi
inspectoratele şcolare.

Respins cu 13 voturi împotrivă,
9 voturi pentru şi 2 abţineri.

Grupul
Parlamentar al
PRM

Asigurarea
surselor de
finanţare
exclusiv din
bugetul de stat.
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Art.31 Se elimină Grupul
Parlamentar al
PRM

Nu este încă
oportună
descentralizare
a finanţării
învăţământului
preuniversitar
de stat.
Măsurile
trebuie
adoptate
principiului
paşilor mici
prin
introducerea
măsurilor
experimentale
în câteva judeţe
alese după
criterii
prestabilite.

Art.31
alin.
nou

În cazuri excepţionale, când
bugetele locale nu pot asigura
salariile personalului didactic şi
alte cheltuieli pentru unităţile de
învăţământ, sumele necesare vor
fi asigurate din fondurile de
rezervă ale Guvernului.

Respins cu 12 voturi împotrivă,
9 voturi pentru şi 4 abţineri.

Grupul
Parlamentar al
PRM

Unele judeţe
având un
potenţial
economic
scăzut vor
întâmpina
dificultăţi în
asigurarea
lunară a
sumelor
necesare
unităţilor de
învăţământ.

Art.31
alin.
nou

În localităţile unde funcţionează
formaţiuni de elevi sau de
preşcolari din grupa mare,
aflate sub efectivul minim,
conform art.158 (2) din Legea
învăţământului nr.84/1995,
republicată, salarizarea
personalului didactic nu va fi
afectată.

Grupul
Parlamentar al
PRM

Finanţarea
unităţilor de
învăţământ,
proporţional cu
numărul de
elevi, afectează
salarizarea
personalului
didactic.
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Respins cu 15 voturiîmpotrivă, 7
voturi pentru şi o abţinere.

Art.39
alin.4
(nou)

Veniturile fondului special de
susţinere a învăţământului de
stat se utilizează pentru
suplimentarea alocaţiilor de la
bugetul de stat şi de la bugetele
locale, pentru învăţământul de
stat, la capitolele cheltuieli de
capital şi cheltuieli materiale.

Respins cu 14 voturi împotrivă,
6 voturi pentru şi 3 abţineri.

Grupul
Parlamentar al
PRM

Pentru
respectarea
prevederilor
ordonanţei
nr.75/1999.

Art.52
alin.1

La sfârşitul alin. 1 să se adauge:
Se alocă credite bugetare pentru
finanţarea reducerii cu 50 % a
călătoriilor personalului didactic
preuniversitar pe mijloacele de
transport feroviare conform Legii
nr.128/1997, art.107 (4).
Anexa 3/27 se va modifica
corespunzător.

Respins cu 3 voturi împotrivă,
13 abţineri şi 9 voturi pentru.

Deputaţi:
Mihai Baciu şi
Sorin Lepşa

Pentru
respectarea
art.107 (4) din
Legea
nr.128/1997.

Art.52
Alin.1

Se completează alin.1 cu
următoarea prevedere:
Se alocă credite bugetare pentru
tichete de masă destinate
personalului didactic din
învăţământul preuniversitar.
La anexa 3/27 capitolul 5001,
titlul Cheltuieli de personal se
propune suplimentarea sumei cu
cheltuielile aferente tichetelor de
masă astfel: în loc de
1.119.368.159.000 să fie
2.919.368.159.000 lei.
La anexa 3/27, capitolul 5701 să
se adauge la 02 un articol
suplimentar ,,Cheltuieli pentru
acordarea tichetelor de masă în
sumă de 1800 miliarde lei,,.

Deputaţi:
Mihai Baciu şi
Sorin Lepşa

Pentru
acordarea
tichetelor de
masă
personalului
didactic în
conformitate
cu prevederile
Legii
nr.142/1998.
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Respins cu un vot împotrivă, 12
abţineri şi 10 voturi pentru .

Anexa
27

Din bugetul Ministerului Educaţiei
şi Cercetării să fie eliminate
veniturile extrabugetare în sumă
de 3.957.800.000 lei.

Respins cu 13 voturi împotrivă,
8 voturi pentru şi 3 abţineri.

Grupul
Parlamentar al
PRM

Veniturile
extrabugetare
rămân la
dispoziţia
unităţilor şi
instituţiilor de
învăţământ
superior şi se
cuprind în
bugetul de
venituri şi
cheltuieli ale
instituţiei, fără
vărsăminte la
bugetul de stat.

Anexa
3/27
Cap.
7101

Să se suplimenteze titlul Cheltuieli
materiale şi servicii (titlul 30) în
aşa fel încât acesta să fie cu 50 %
mai mare decât capitolul
Transferuri (titlul 38), prin
diminuarea acestuia din urmă.

Respins cu 7 voturi împotrivă, 5
voturi pentru, 9 abţineri.

Doru Dumitru
Palade

Pentru
majorarea
finanţării
programului
Orizont 2000.

Cap.
5701
cod

27.57.
01.20

Majorarea sumei alocate de la
bugetul de stat pentru investiţii la
universitatea din Piteşti la valoarea
de 25 mld.lei.

Respins din considerente
metodologice, nu indică sursa de
finanţare.

Senatori: Nicolae
Văcăroiu şi
Constantin
Nicolescu

Pentru
realizarea
investiţiei
propuse,
neexistând
garanţia
surselor proprii
cât şi pentru
plata datoriilor
restante.

Anexa
8/b

nr.crt.
15

col.II

Să se majoreze fiunanţarea
cheltuielilor de personal cu suma
de 31.980.600 mii lei.
Sursa: capitolul rezervat acţiunilor
economice de la art.20.
Respins cu un vot împotrivă, 19
abţineri şi 4 voturi pentru .

Deputat: Marton
Arpad

Pentru
asigurarea
fondului de
salarii.
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În încheierea şedinţei, dl. senator Păun Ion Otiman mulţumeşte invitaţilor

şi membrilor comisiilor reunite pentru participare la dezbateri şi declară închise

lucrările şedinţei.

       PREŞEDINTE    SECRETAR

      Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                   Ing.Nicolae Vasilescu




