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La lucrările Comisiei sunt prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi 4 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Ecaterina Andronescu - Grupul parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul parlamentar al PNL 

- Fotopolos Sotiris - Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

- Gingăraş Georgiu - Grupul parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Radu Damian - secretar de stat. 

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 ratificarea Acordului între Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării din România şi Agenţia universitară a Francofoniei 
(AUF) relativ la Biroul Europa centrală şi orientală al Agenţiei universitare a 
Francofoniei, semnat la Bucureşti, la 15 noiembrie 2001.Procedură de urgenţă. 
Raport. 
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi 
activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. Procedură de urgenţă 
Raport. 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea 
personalului din învăţământ. Procedură de urgenţă. Aviz. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 
privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 
domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti. Procedură de 
urgenţă.Raport. 

5. Propunere legislativă privind înfiinţarea unor burse de consiliu local 
pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul rural cu 
personal calificat.Raport. 

6. Propunere legislativă privind înfiinţarea Institutului pentru Problemele 
Românităţii.Raport. 

7. Proiectul de lege privind  înfiinţarea Universităţii Ecologice din 
Bucureşti. Raport. 

8. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Europene Drăgan din 
Lugoj. Raport. 

 
În deschiderea şedinţei dl.preşedinte Anghel Stanciu informează că se află 

la Comisie proiectul de Lege privind învăţământul superior şi cine este interesat 

îl poate lua pentru studiu, şi transmite universităţilor pentru a face propuneri. Se 

continuă cu punctul 1 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Agenţia 

universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa centrală şi orientală 

al Agenţiei universitare a Francofoniei, semnat la Bucureşti, la 15 noiembrie 

2001 şi este invitat dl.secretar de stat să prezinte suportul acestui Acord. 

Dl.secretar de stat Radu Damian arată că acest Acord semnat de minister 

şi Agenţia universitară a Francofoniei este rezultatul unor conlucrări desfăşurate 

de-a lungul timpului. Francofonia încearcă pe această cale să menţină în 

România tradiţia limbii franceze. Ţara noastră a avut o poziţie privilegiată în 

lumea francofonă şi prin semnarea acestui Acord se doreşte continuarea tradiţiei. 
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Este benefică semnarea acestui Acord şi roagă Comisia să fie de acord cu 

ratificarea lui. 

Dl.deputat Ştefan Lăpădat întreabă ce avantaje şi garanţii asigură 

ministerul prin semnarea acestui Acord ? 

Dl.secretar de stat Radu Damian răspunde că România asigură mult mai 

puţin decât Agenţia şi nu implică costuri de la Buget. 

Dl.deputat Iulian Mincu susţine acest punct de vedere mai ales datorită 

legăturilor cu Franţa şi consideră că este de datoria României de a se continua şi 

întări această veche legătură. 

Dl.deputat Octavian Petruş este de acord cu ratificarea Acordului şi 

sugerează să fie prevăzute specializări şi în domeniul ştiinţelor naturii nu numai 

a ştiinţelor umaniste. 

Dl.deputat Paul Magheru susţine ratificarea Acordului, arătând că 

beneficiarii sunt tinerii din România. 

Dl.deputat Mihai Baltă susţine ratificarea şi menţionează că există tot mai 

multe relaţii între România şi Franţa. 

Dl.deputat Karoly Vekov arată că acest Acord oferă o şansă în plus 

tinerilor prin cunoaşterea unei limbi de recunoaştere internaţională. 

Dl.deputat Petru Andea subliniază faptul că observaţiile Consiliului 

Legislativ sunt de formă nu de fond şi ar trebui analizate. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu precizează că dacă se va modifica ceva în 

Acord, acesta se va retrimite înapoi părţii franceze, deci trebuie foarte bine 

cântărit acest lucru. De asemenea subliniază că Acordul este semnat pe de o 

parte de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de cealaltă parte de Agenţia 

universitară a Francofoniei. Întreabă, care este statutul aceste Agenţii, este un 

organism guvernamental sau neguvernamental şi de cealaltă parte de cine este 

ratificat ? Există Consiliul Naţional al Rectorilor, autonomia universitară 

funcţionează, de ce trebuie ministerul să fie partener cu această Agenţie şi să nu 

fie Consiliul Naţional al Rectorilor, la nivel de senate universitare. 



 

 

4 

Dl.secretar de stat Radu Damian răspunde că Agenţia universitară a 

Francofoniei nu aparţine unui guvern, are sediul în Canada, care s-a oferit să o 

găzduiască, este o organizaţie internaţională de drept public. Au mai fost 

semnate astfel de acorduri. Este un act al Guvernului României, care îşi asumă 

responsabilitatea, nu se încalcă prin ratificare o procedură internaţională. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului proiectul de lege. Cu 

unanimitate de voturi (18), proiectul de lege este aprobat. 

Se continuă cu punctul 2 din ordinea de zi, proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2002 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar. 

Se dă cuvântul d-lui secretar de stat pentru a prezenta pe scurt obiectivul 

ordonanţei. 

Dl.secretar de stat Radu Damian menţionează că ordonanţă a fost iniţiată 

de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, dar partea educaţională revine Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării. Ministerul este de acord cu conţinutul ordonanţei cu 

amendamentul ca la Art.31 , să se adauge ,,...împreună cu Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării,, nu ,,unităţile subordonate,, cum este în text. 

Dl.deputat Octavian Petruş întreabă dacă examenul de rezidenţia este 

fraudat, se mai plăteşte o dată taxa ? 

Dl.secretar de stat Radu Damian răspunde că dacă apare o fraudă, justiţia 

va hotărî, iar candidaţii se pot costitui parte civilă, trebuie educaţi să-şi apere 

drepturile. 

Dl.deputat Iulian Mincu este de părere că nu este necesar să se adauge 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării în lege, pentru că intră automat. 

Dl.deputat Petru Andea este de părere că este normal să apară explicit în 

lege şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că este singura formă de cursuri 

postuniversitare pe care nu o plăteşte candidatul, datorită importanţei sociale a 



 

 

5 

medicinei. Această taxă va constitui o barieră nu o atracţie pentru tineri care sunt 

încurajaţi să urmeze rezidenţiatul. 

Dl.deputat Iulian Mincu precizează că nu toţi absolvenţii de medicină 

urmează rezidenţiatul şi consideră că taxa  este descurajatoare. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune amânarea ordonanţei pentru 

şedinţa viitoare şi invititarea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 

Cu unanimitate de voturi se aprobă această propunere. 

Urmează punctul 3 din ordinea de zi, Proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri 

referitoare la salarizarea personalului din învăţământ. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu informează că s-a solicitat Biroului 

Permanent să fie sesizată pe fond Comisia şi să se întocmească raport comun 

împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. S-a făcut acest demers 

deoarece Comisia pentru învăţământ a introdus în legea salarizării personalului 

bugetar grilele pentru învăţământ. Se produce o discriminare pozitivă pentru 

unele domenii şi una negativă pentru învăţământ. Staf-ul tehnic al Comisiei va 

nota toate drepturile de la magistraţi pentru a fi introduse şi la învăţământ. Nu 

crede că va câştiga, dar se duce o bătălie continuă care până la urmă va fi 

câştigată. Se va aştepta răspunsul Biroului Permanent la solicitarea făcută de 

Comisie şi în consecinţă propune amânarea proiectului de lege. Cu unanimitate 

de voturi se aprobă această propunere. 

Urmează proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 

privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din 

domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de 

Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti.  

Domnul preşedinte Anghel Stanciu informează Comisia că la data de 29 

mai 2002 este publicată legea, iar la 31 mai este publicată Ordonanţa de urgenţă 

nr.62 de modificare a prevederilor anexei 1 a legii prin care Institutul de 
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Cercetare pentru Silvicultură şi Amenajări Silvice trece din subordonarea ASAS 

la Regia Naţională Pădurilor. Deoarece şi Universitatea de Ştiinţe Agronomice 

şi Medicină Veterinară din Iaşi a făcut demersuri pentru trecerea Staţiunii 

Piscicole �Acvares� din sistemul ASAS în subordinea universităţii, se propune 

amânarea discuţiei şi invitarea la dezbatere a Ministrului Agriculturii, Apelor şi 

Pădurilor, a directorului Regiei Autonome a Pădurilor, a conducerii M.E.C. şi a 

preşedintelui ASAS. Cu unanimitate de voturi, Comisia este de acord cu 

propunerea făcută. 

Se continuă cu Propunerea legislativă privind înfiinţarea unor burse de 

consiliu local pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul 

rural cu personal calificat. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos, raportorul propunerii legislative, 

informează că aceasta are un aviz negativ de la Ministerul Finanţelor Publice şi 

un aviz favorabil de la Comisia pentru administraţie publică. Într-o şedinţă 

anterioară d-na ministru anunţa că se află în curs de elaborare legea 

învăţământului preuniversitar şi această propunere legislativă poate fi inclusă 

acolo şi consideră că momentul este nepotrivit pentru dezbatere. 

Dl.deputat Adrian Moisoiu, unul dintre iniţiatori, arată că argumentele din 

avizul negativ al Ministerului de Finanţe nu sunt fondate. Este de acord să se 

modifice acolo unde este cazul, dar proiectul de lege este bun şi poate fi votat. 

Dl.deputat Petru Andea arată că a mai fost discutată această propunere 

legislativă şi consideră că ar putea crea disfuncţionalităţi în ocuparea posturilor 

în mediul rural, care ar trebui rezervate, nu ocupate prin concurs. Modul de 

redactare lasă neclar fixarea absolventului pe post. 

Dl.deputat Marian Ionescu, iniţiator al propunerii legislative subliniază că 

într-un fel se judecă iniţiativele legislative ale opoziţiei şi în alt fel cele ale 

Puterii. Există resurse financiare numai pentru iniţiativele guvernamentale. 

Solicită să nu se interpreteze că tot ceea ce vine de la opoziţie nu este bun. 
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Dl.deputat Octavian Petruş întreabă dacă a fost consultat aquis-ul 

comunitar, deoarece acolo nu se prevede rezervarea posturilor pentru absolvenţi 

şi în practică vor apare efecte nedorite. 

Dl.deputat Karoly Vekov nu doreşte să se politizeze acest subiect şi arată 

că nu este neapărată nevoie de o lege nouă ci este bine să se modifice legea 

acolo unde este cazul. Acest proiect de lege nu rezolvă problema tinerilor, este 

nevoie de un mănunchi de măsuri pentru fixarea tinerilor la ţară. 

Dl.deputat Mihai Baciu, în calitate de iniţiator, este de acord că 

propunerea conţine unele imperfecţiuni care pot fi eliminate. Problema este 

reală, este o lipsă acută de personal calificat la ţară. Propune să se rediscute 

legea, să se aducă amendamentele necesare având în vedere că obiectivul este 

foarte important. 

Dl.deputat Iulian Mincu susţine, cu modificările respective, propunerea 

legislativă. 

Dl.deputat Gheorghe Roşculeţ propune să se lase deoparte încărcătura 

politică. Consideră că era necesară o mai mare atenţie a iniţiatorilor care puteau 

aduce îmbunătăţirile propuse. Ideile pot fi preluate în proiectul legii 

învăţământului preuniversitar şi le va susţine. 

Dl.deputat Petre Moldovan este de părere că ideea de bază este generoasă 

şi este de acord cu ea pentru că se adresează unei realităţi din satul românesc. 

Este de acord cu rediscutarea propunerii legislative cu amendamentele făcute. 

Dl.secretar de stat Radu Damian arată că ministerul nu poate susţine în 

acest moment această propunere legislativă, care este de fapt o 

suprareglementare. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează că în politică flexibilitatea şi 

compromisul sunt două atuuri. Consideră oportună implicarea comunităţii în mai 

mare măsură în rezolvarea problemelor locale. În viitor inspectoratele şcolare 

judeţene vor deveni organe de specialitate nu administrative. Recomandă ca 

iniţiatorii să refacă propunerea legislativă cu amendamentele propuse, în termen 
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de o săptămână, când se va înainta un preraport. Cu unanimitate de voturi, 

Comisia a fost de acord cu această propunere.  

Se continuă cu Propunerea legislativă privind înfiinţarea Institutului 

pentru problemele Romanităţii.  

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arătând că propunerea legislativă are 

implicaţii financiar-bugetare, Comisia urmează să solicite punctul de vedere şi 

avizul Guvernului, conform art.110 din Constituţia României. În aceste condiţii 

propunerea legislativă se amână. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


