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   PROCES - VERBAL 

           al şedinţei Comisiei din ziua de 9 mai 2001 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi, 

după cum urmează: Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar 

PNL şi Petruş Octavian - Grupul Parlamentar al PDSR. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- Vasile Molan - Secretar de Stat - Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995 (procedură de urgenţă).Raport 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2000 
pentru stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în ţară a 
specialiştilor tineri.Raport 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.73/2000 
privind organizarea în universităţi a unor formaţiuni de studiu complet 
în limbi moderne de mare circulaţie internaţională.Raport. 

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.143/2000 
privind organizarea studiilor de masterat în România.Raport. 
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5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2001 pentru completarea art.1 din Legea nr.59/2000 
privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi 
reglementarea unor cheltuieli specifice.Raport. 

6. Propunere legislativă privind reorganizarea grupurilor şcolare 
(procedură de urgenţă).Raport. 

 

La primul punct al ordinii de zi au fost reluate discuţiile privind 

necesitatea îmbunătăţirii conţinutului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.206/2000 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995, 

care să contribuie şi la rezolvarea unor disfuncţionalităţi în şcolile speciale. 

Premergător şedinţei, Comisia a convocat o întâlnire de lucru, privind statutul 

unităţilor de învăţământ speciale în contextul descentralizării învăţământului 

preuniversitar şi preluării de către consiliile judeţene a administrării şcolilor. La 

întâlnire au participat: d-na ministru Ecaterina Andronescu - Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, d-na secretar de stat Brânduşa Predescu - Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţii, dl.secretar de stat Romeo 

Postelnicu - Ministerul Administraţiei Publice şi dl.Serbina Ioan - secretar al 

Consiliului Judeţean Iaşi. Din partea Comisiei, împreună cu dl.preşedinte 

Anghel Stanciu au participat d-nii deputaţi Ionel Marineci, Adrian Moisoiu, 

Vasile Miron şi Petru Andea. De asemenea au participat d-nii experţi Simion 

Cioată şi Constantin Brătianu.  

Cei prezenţi au arătat problemele create prin existenţa celor două 

mecanisme separate de finanţare şi administrarea şcolii şi respectiv a centrelor 

de plasament, precum şi acreditarea ideii că numărul copiilor instituţionalizaţi a 

crescut în ultimii ani, fapt care nu corespunde realităţii. Pentru rezolvarea tuturor 

acestor probleme s-a propus modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.206/2000 astfel ca să se revină la funcţionalitatea integrală a şcolii şi la 

satisfacerea cerinţelor copiilor cu deficienţe prin programe speciale administrate 

de direcţiile pentru protecţia copiilor din cadrul consiliilor judeţene. 
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Propunerile pentru îmbunătăţirea conţinutului acestei ordonanţe vor fi 

definitivate, într-o viitoare şedinţă de lucru a Comisiei la care vor participa 

reprezentanţii factorilor de decizie implicaţi. 

La punctul 2 din ordinea de zi, în cadrul discuţiilor pentru Proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2000 pentru stabilirea unor 

măsuri pentru stimularea revenirii în ţară a specialiştilor tineri, s-a ajuns la 

concluzia să se amâne finalizarea propunerilor avându-se în vedere participarea 

unor membri ai Comisiei la Conferinţa anuală a Cercetării Ştiinţifice 

Universitare organizată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Consiliul 

Naţional pentru Cercetarea Ştiinţifică în învăţământul superior, la Braşov în 

perioada 11-12 mai 2001, în cadrul căreia se vor dezbate probleme de interes 

major pentru proiectul de lege în discuţie. 

Dl.secretar de stat Vasile Molan precizează că ministerul nu susţine 

ordonanţa şi obiectivul ministerului este stimularea de a rămâne în ţară a 

tinerilor. 

Dl.secretar Petru Andea este de acord că ordonanţa aşa cum este 

prezentată nu este acceptabilă, nici titlul nu este bun. În consecinţă propune să 

nu se ia în acest moment o decizie, să se aştepte concluziile de la seminarul de la 

Braşov. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu este de acord cu această propunere. La 

seminarul de la Braşov vor participa din partea Comisiei următorii deputaţi: 

Petru Andea, Napoleon Antonescu, Marian Ionescu, Mihai Baltă. 

Urmează punctul 3 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.73/2000 privind organizarea în universităţi a unor 

formaţiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulaţie internaţională. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu prezintă ordonanţa şi în concluzie arată că 

nu aduce elemente de noutate. De asemenea, prevederea coeficientului de 

finanţare pentru programele în limbi străine, se poate stabili la nivelul 
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Ministerului Educaţiei şi Cercetării. În aceste condiţii, dl. preşedinte Anghel 

Stanciu propunere respingerea ordonanţei. 

Dl.secretar de stat Vasile Molan menţionează că şi Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării are aceeaşi poziţie, este de acord cu respingerea. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu este de acord cu respingerea ordonanţei, 

deoarece dublează Legea învăţământului şi o consideră inutilă. 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, că proiectul de lege nu poate 

fi acceptat şi propune Plenului respingerea, pentru următoarele motive: 

- proiectul de lege aşa cum este redactat nu aduce elemente de noutate, 

conţinutul de idei fiind preluat practic din Legea învăţământului nr.84/1995, 

republicată; 

- valoarea coeficientului de finanţare pentru programele în limbi străine 

poate fi stabilit la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi respectiv, a 

Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior; 

- în multe universităţi funcţionează deja programe de studii în limbi 

moderne de mare circulaţie internaţională, organizate pe baza Legii 

învăţământului nr.84/1995, republicată, ceea ce face ca textul proiectului de lege 

să fie nenecesar. 

Se continuă cu punctul 4 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.143/2000 privind organizarea studiilor de 

masterat în România. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu prezintă pe scurt conţinutul ordonanţei şi 

arată că de fapt este vorba despre o formă ascunsă de modificare a structurii 

anului universitar. În consecinţă propune respingerea ordonanţei. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu consideră că ordonanţa este inutilă din 

punct de vedere al organizării învăţământului şi nu are sprijinul universităţilor, 

deci este de acord cu propunerea de respingere. 

Dl.secretar de stat Vasile Molan menţionează şi Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării este de acord cu respingerea ordonanţei. 
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Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea de respingere a 

ordonanţei, care se aprobă cu unanimitate de voturi, pentru următoarele motive: 

- proiectul de lege aşa cum este redactat preia reglementări deja existente 

în Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, pentru organizarea studiilor 

postuniversitare de masterat; 

- prevederea ca durata studiilor de licenţă sau de diplomă cumulată cu 

durata studiilor de masterat să nu depăşească 12 semestre este confuză, putând 

conduce la interpretări eronate privind durata programelor universitare din 

domeniul ştiinţelor inginereşti; 

- prevederile privind corelarea programului de masterat cu cel de doctorat 

sunt deja reglementate în Hotărârea de Guvern nr.57/1999 privind organizarea şi 

desfăşurarea doctoratului. 

La punctul 5 din ordinea de zi, în urma examinării proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2001 pentru 

completarea art.1 din Legea nr.59/2000 privind acordarea unor drepturi 

membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice, 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de lege să fie supus 

spre dezbatere şi adoptare în forma prezentată. 

În cadrul discuţiilor de la punctul 6 din ordinea de zi, Propunere 

legislativă privind reorganizarea grupurilor şcolare, s-a hotărât să se obţină 

informaţii suplimentare de la Inspectoratele Şcolare Judeţene pe baza cărora să 

se finalizeze discuţia la propunerea legislativă mai sus menţionată, într-o şedinţă 

viitoare. 

Avându-se în vedere respectarea termenului pentru depunerea raportului 

până la 17 mai 2001, s-a luat în discuţie şi proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.57/1999 privind obligativitatea avizării de către 

Ministerul Tineretului şi Sportului a schimbării destinaţiei sau desfiinţării unor 

baze sportive aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor 
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administrativ-teritoriale. Comisia a hotărât că acesta nu poate fi acceptat şi 

propune Plenului respingerea pentru următoarele motive: 

- conţinutul de idei al proiectului de lege a fost preluat în conţinutul art.79 

alinatele 1 şi 2 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000; 

- deoarece Legea educaţiei fizice şi sportului reglementează acum obiectul 

propus de proiectul de lege supus analizei, acesta din urmă devine nenecesar. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl. Preşedinte Anghel Stanciu declară închise 

lucrările Comisiei. 

 

 

 

     PREŞEDINTE           SECRETAR 

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