
 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 25 iunie 2001 
Nr.344/XVIII/9 

              PROCES - VERBAL 

              al şedinţei Comisiei din ziua de 20 iunie 2001 

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

după cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu-Grupul Parlamentar al PNL 

- Petruş Octavian Constantin-Grupul Parlamentar al PDSR(Social-

Democrat şi Umanist) 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Academia Română 

- acad.Eugen Simion - preşedinte 

- acad.Maia Simionescu - vicepreşedinte 

- acad.Andrei Ţugulea - secretar general 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Cristina Icociu - director general, Direcţia Juridică 

- dl.deputat Ioan Sonea - iniţiator la proiectul de lege înscris la pct.2 din 

ordinea de zi 

- dl.deputat Damian Brudaşcu - iniţiator la proiectul de lege pct.5 ordinea 

de zi. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 
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Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.60/1998 
privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate. 
Raport. Raportori: Petru Andea, Mihai Baciu. 

2. Propunerea legislativă privind asigurarea învăţământului primar din 
mediul rural cu personal calificat.Raport. 

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

4. Proiectul de Lege pentru acordarea drepturilor Editurii Academiei 
Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de 
a obţine şi folosi mijloace extrabugetare.Raport. 

5. Propunerea legislativă privind instituirea stagiului de practică pentru 
studenţi.Raport. 

6. Diverse. 
 

La punctul 1 din ordinea de zi, s-a luat în dezbatere Proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.60/1998 privind înfiinţarea de 

extensiuni universitare ale României în străinătate. 

D-na director general Cristina Icociu prezintă care sunt în acest moment 

extensiunile universitare la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

Dl.secretar Petru Andea, propune avizarea favorabilă a proiectului de lege  

cu amendamentele care se regăsesc în raportul întocmit şi pe care îl supune 

dezbaterii membrilor Comisiei 

În urma dezbaterilor, la care au luat cuvântul domnii deputaţi: Ferenc 

Asztalos, Adrian Moisoiu, Mihai Baciu, Karoly Vekov, proiectul de lege se 

aprobă cu majoritate voturi. Amendamentele aprobate se regăsesc în raportul 

suplimentar înaintat Plenului Camerei Deputaţilor. 

În continuare, la punctul 2 al ordinii de zi, a fost supusă dezbaterii 

propunerea legislativă privind asigurarea învăţământului primar din mediul rural 

cu personal calificat.  

Dl.deputat Ioan Sonea, iniţiatorul propunerii legislative precizează că 

aceasta datează din legislatura trecută şi între timp s-au mai schimbat unele 

lucruri în administraţia locală. Din cauza faptului că în mediul rural există zone 
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defavorizate, unde cadrele didactice sunt necalificate şi acest lucru conduce la 

defavorizarea elevilor din mediul rural. Consideră că trebuie găsită o modalitate 

pentru găsirea unor soluţii. Din aceste zone din mediul rural, doar 5-6 % din 

elevi mai ajung în învăţământul liceal şi sub 1 % în învăţământul superior, astfel 

se produc dezechilibre mari.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu consideră că este o iniţiativă legislativă bine 

intenţionată. Consiliul Economic şi Social menţionează că există cadrul legal 

pentru această reglementare, iar Consiliul Legislativ avizează favorabil 

propunerea legislativă dar are multe observaţii. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu consideră că această lege în multe locuri 

este depăşită şi propune să se constituie un colectiv de lucru care să facă 

modificările necesare şi apoi să fie supusă dezbaterii în Comisie. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos este de acord să se facă modificările 

necesare şi să se ţină seama şi de observaţiile Consiliului Legislativ şi ale 

Consiliului Economic şi Social. 

Dl.deputat Mihai Baciu consideră ideea acestei propuneri legislative 

foarte bună, trebuie să se facă ceva în acest sens, dar în această formă mai 

trebuie îmbunătăţită. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că, avându-se în vedere importanţa 

ideilor propuse prin această iniţiativă legislativă, precum şi nevoia găsirii unor 

formulări mai adecvate, s-a propus formarea unei subcomisii de lucru care, 

împreună cu iniţiatorul şi cu reprezentanţi din partea Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării, să îmbunătăţească forma iniţială. Componenţa subcomisiei de lucru 

este următoarea: Adrian Moisoiu, Vasile Miron, Petre Moldovan, Ionel 

Marineci, Emil Rus, Ştefan Lepădat. 

La punctul 3 din ordinea de zi, s-a supus dezbaterii Comisiei propunerea 

legislativă privind reorganizarea grupurilor şcolare. La dezbaterea anterioară a 

acestei propuneri legislative s-a hotărât să se solicite puncte de vedere pentru 

îmbunătăţirea ei, din partea inspectoratelor şcolare judeţene. Întrucât nu s-au 
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primit încă aceste puncte de vedere, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

amânarea dezbaterii propunerii legislative pentru o şedinţă ulterioară.  

Urmează punctul 4 din ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru acordarea 

drepturilor Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei 

Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi folosi mijloace extrabugetare.  

Dl.acad.Eugen Simion, preşedintele Academiei Române, menţionează că 

Editura Academiei Române solicită dreptul de a folosi beneficiul obţinut pentru 

publicarea cărţilor de ştiinţă, care nu sunt uşor de vândut.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu, în sinteză, arată că, Academia Română, 

este o instituţie publică finanţată din Bugetul de stat şi solicită dreptul să poată 

folosi surse suplimentare de finanţare. Fiecare instituţie poate presta servicii 

specifice care nu sunt nominalizate. Nu trebuie să se afecteze prestigiul 

Academiei Române.  

În continuare se trece la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. 

Dl.deputat Iulian Mincu susţine cererea preşedintelui Academiei Române 

şi nu crede că banii care se vor obţine vor ajunge în altă parte decât pentru 

editarea lucrărilor ştiinţifice. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu propune să se aprobe proiectul de lege în 

varianta Senatului, pentru a nu se mai ajunge la mediere. 

Dl.deputat Mihai Baciu este de acord cu măsurile pentru sprijinirea 

Academiei Române. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune să se continue cu discuţia pe 

articole. În urma dezbaterilor, toate articolele, inclusiv legea în ansamblu se 

aprobă cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 din ordinea de zi, a fost supusă spre dezbatere în Comisie 

propunerea legislativă privind instituirea stagiului de practică pentru studenţi. 

Dl.deputat Damian Brudaşcu, iniţiatorul acestei propuneri legislative, 

menţionează că a pornit de la o situaţie concretă deoarece a lucrat în 

administraţia publică şi s-a confruntat cu cazuri în care studenţii erau bine 
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pregătiţi teoretic, dar din punct de vedere practic nu erau pregătiţi, erau chiar 

inadaptabili. În statele occidentale această modalitate este o practică curentă.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu, prezintă în sinteză observaţiile care se 

desprind din analiza propunerii legislative:  

• Practica studenţilor ca parte componentă a procesului de învăţământ a 
existat şi există în programele de învăţământ universitar. Deci nu se pune 
problema nevoii de a institui un stagiu de practică atâta vreme cât el 
există. 

• Acest proiect îşi propune să reglementeze o serie de probleme care sunt 
reglementate deja în cadrul autonomiei universitare, conform art.92 
alin.(3), lit.b din Legea învăţământului nr.84/1995, republicată: 
,,(3) Autonomia universitară se realizează, în principal prin: 
..................................................................................................................... 
b) programarea, organizarea, desfăşurarea şi perfecţionarea procesului de 
învăţământ; stabilirea planurilor de învăţământ şi a programelor 
analitice în acord cu strategiile şi cu standardele naţionale ale dezvoltării 
învăţământului superior,,. 

• De asemenea, acest proiect de lege vine în contradicţie cu art.129 
alin.(1) din Legea învăţământului: 
,,Art.129 al.(1) În instituţiile de învăţământ superior planurile de 
învăţământ se elaborează de facultăţi sau departamente, se analizează în 
cadrul consiliilor acestora, se aprobă de senatele universitare şi se 
avizează de M.E.N. pentru a fi în concordanţă cu standardele naţionale,,. 

• În art.5.2 al prezentului proiect se prevede: 
,,La nivel naţional, organizarea şi controlul practicii studenţeşti intră în 
competenţa M.E.C., în colaborare cu Ministerul Administraţiei Publice.,, 
Această prevedere vine în contracţie cu art.92 din Legea învăţământului 
privind autonomia universitară şi cu art.141 din aceeaşi lege privind 
atribuţiile M.E.C. 
 
Dl.deputat Napoleon Antonescu este de acord cu observaţiile prezentate 

de dl.preşedinte Anghel Stanciu. O singură problemă se desprinde şi trebuie 

reglementată şi anume să se instituie obigativitatea societăţilor comerciale, în 

special cele private,  să primească în practică studenţi. În rest totul este o 

suprapunere şi un amestec cu care nu este de acord. 
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Dl.secretar Petru Andea menţionează că aşa cum este prezentată 

propunerea legislativă nu poate fi acceptată, ea trebuie corelată cu celelalte 

prevederi legislative. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu anunţă subcomisia de lucru, formată din 

domnii deputaţi: Iulian Mincu, Paul Magheru, Napoleon Antonescu, Petre 

Moldovan, Adrian Moisoiu, care împreună cu iniţiatorul şi reprezentanţi din 

partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării să analizeze părţile care se regăsesc 

deja în Legea învăţământului şi respectiv cele care trebuie dezvoltate pentru a 

reglementa accesul studenţilor la locurile de practică. 

D-na director general Cristina Icociu menţionează că la minister se 

lucrează la o armonizare 

 legislativă şi la majoritatea profesiilor se instituie un stagiu de practică, 

dar după terminarea studiilor, diferenţiat ca durată şi chiar cu salarizarea 

studenţilor, în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară. Consideră că în 

propunerea legislativă trebuie avut în vedere şi aceste aspecte. 

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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