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   PROCES-VERBAL 

 al şedinţei Comisiei din ziua de 24 martie 1999 

 

La lucrările şedinţei sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind absenţi motivat 4 

deputaţi. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

- dl. Horia Gavrilă – secretar general 

- dl. Constantin Brătianu – director general 

Curtea de Conturi 

- dl. Ioan Bogdan – preşedinte 

C.N.E.A.A. 

- dl. Paul Sterian – secretar 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

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

1. Prezentarea şi dezbaterea proiectului de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/1998 privind desfăşurarea 

bacalaureatului în sesiunea iunie-iulie 1999. 
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2. Diverse:  -  Referire la interpretarea unor articole din Statutul 

personalului    didactic 

 - Stadiul elaborării avizului la propunerea legislativă privind 

    “Legea bibliotecilor”. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/1993 

privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea 

diplomelor. (nr.329/17 noiembrie 1997) 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/1993 

privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea 

diplomelor. (nr.168/22 iunie 1998). 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu prezintă cererea d-lui senator Cristian 

Dumitrescu de a participa la lucrările Comisiei. 

Dl. deputat Virgil Petrescu este de acord cu participarea d-lui senator, fără 

să se discute procedura, să se intervină numai pe text. 

Dl. Vicepreşedinte Gheorghe Secară nu este de acord cu participarea d-lui 

senator Dumitrescu, propune să nu se accepte participarea. 

Dl. deputat Eugen Hilote arată că şedinţele Comisiei sunt deschise şi este de 

acord cu participarea d-lui senator Cristian Dumitrescu; de asemenea arată că 

preşedintele poate opri dezbaterile pe procedură şi să se treacă la discuţia pe text; 

dacă nu se poate lucra, preşedintele poate suspenda şedinţa. 

Se supune la vot participarea la şedinţă a d-lui senator Cristian Dumitrescu 

şi se aprobă cu majoritate de voturi (12 voturi pentru ). 

La punctul 1 al ordinei de zi, dl. preşedinte Anghel Stanciu informează 

Comisia despre stadiul Ordonanţei nr.37/1998; conform hotărârii Plenului celor 

două Camere reunite ale Parlamentului din 11.03.1999 referitoare la raportul de 

mediere privind Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.37/1998, membrii comisiei 

care a mediat textele divergente la această ordonanţă s-au întrunit în data de 

23.03.1999 şi au redactat următoarele propuneri de texte comune: 

Titlul Ordonanţei va avea următorul cuprins: 
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“Ordonanţă de urgenţă privind desfăşurarea bacalaureatului în sesiunile 

anului şcolar 1998-1999”. 

Articolul unic va avea următorul cuprins: 

“Probele la care se susţine bacalaureatul, organizat ca examen naţional, în 

cele două sesiuni ale anului şcolar 1998-1999 sunt următoarele:” 

Cu privire la celelalte texte divergente, precizăm că membrii comisiei 

întrunite au propus revenirea la textul iniţial din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.37/1998. 

Comisia, luând în dezbatere propunerile Comisiei de mediere la ordonanţa 

amintită a fost de acord, în unanimitate, cu soluţia mediată şi a propus ca aceasta 

să fie înaintată Plenului Parlamentului. 

La punctul 2 al ordinei de zi, Comisia a luat în dezbatere adresa 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani prin care se cer anumite precizări privind 

interpretarea art.50 din Statutul personalului didactic referitor la salarizarea 

personalului didactic de predare şi personalului didactic auxiliar. În adresă se 

menţionează că potrivit Legii nr.128/1997 Cap.I, art.5 personalul didactic este 

format din personal didactic de predare, didactic auxiliar şi de conducere, 

îndrumare şi control, din întregul sistem de învăţământ. În concluzie, precizările 

Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi scrisorile Parlamentului României 

nr.585/XVIII/9/1997 a Camerei Deputaţilor şi nr.684/XX/1997 a Senatului nu sunt 

însuşite de controlorii financiari ai Curţii de Conturi, pe motiv că nu sunt publicate 

în Monitorul Oficial, conform art.147 alin.3 din Legea nr.128/1997. Preşedintele 

Curţii de Conturi, prof.univ.dr.Ioan Bogdan a menţionat că precizările celor două 

Comisii de specialitate sunt corecte, dar trebuie publicate în Monitorul Oficial. Va 

întreprinde demersurile necesare ca personalul didactic de predare şi auxiliar, 

beneficiar al indemnizaţiilor respective, să nu fie penalizat. 

Referitor la stadiul elaborării avizului la propunerea legislativă privind 

Legea bibliotecilor, subcomisia desemnată s-a angajat să elaboreze cât mai urgent 

avizul în baza documentaţiei existente la Comisie. 
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La punctele 3 şi 4 din ordinea de zi, Comisia a continuat dezbaterea asupra 

celor două propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea 

diplomelor (nr.329/19 noiembrie 1997 şi nr.168/22 iunie 1998). În urma 

discuţiilor la care au luat cuvântul: Anghel Stanciu, Gheorghe Secară, Ferenc 

Asztalos,Virgil Petrescu, Ionel Marineci, Gheorghe Andrei, Niculae Antonescu, 

Eugen Hilote, Gheorghe Tarna, Alexandru Brezniceanu, Sorin Stănescu, Anton 

Ionescu, au fost dezbătute şi aprobate cu majoritate de voturi,  art.5 – 11. Textele 

acestor articole vor fi incluse în raportul de modificare şi completare a legii. 

 

        PREŞEDINTE    SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu        Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu 

 


