
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti: 23 septembrie 1999 
Nr.430/XVIII/9 
 

 

         SINTEZA 

          lucrărilor Comisiei din data 22 septembrie 1999 

 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 22 septembrie 1999, între orele 8,30 – 16,30, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Consultare cu factorii interesaţi şi de decizie privind rectificarea 
Bugetului de Stat pe anul 1999. Invitaţi: Andrei Marga, 
Ministrul Educaţiei Naţionale, Szobolcs Lanyi, Preşedintele 
Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Tehnologie, Decebal Traian 
Remeş, Ministrul Finanţelor, Alexandru Athanasiu, Ministrul 
Muncii şi Protecţiei Sociale, preşedinţii sindicatelor din 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică. 

2. 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 administrativ-teritoriale-Raport- 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.75/1999 privind constituirea fondului special de susţinere a 
învăţământului de stat – Aviz - 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.83/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice – 
Aviz  
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Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 

Deputaţilor, în şedinţa sa din 22 septembrie a.c., a avut o consultare cu 

factorii interesaţi şi de decizie privind rectificarea Bugetului de Stat pe 

anul 1999, la secţiunile învăţământ şi cercetare ştiinţifică. 

La şedinţă au participat dl. Andrei Marga, Ministrul Educaţiei 

Naţionale, dl. Lanyi Szabolcs, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru 

Ştiinţă şi Tehnologie, precum şi un reprezentant al Ministerului 

Finanţelor. De asemenea, au fost prezenţi reprezentanţii federaţiilor 

sindicale din învăţământ şi cercetare ştiinţifică. 

În urma dezbaterilor din Comisie au rezultat următoarele concluzii: 

1. Bugetul acordat Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 1999 

reprezintă 53,88 % faţă de propunerile înaintate de acesta, 

propuneri care au fost elaborate în baza unor studii de prognoză 

asupra dezvoltării reţelei şcolare şi realizării reformei în 

învăţământ. 

2. Se impune de urgenţă rectificarea Bugetului de Stat pe anul 

1999, pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică, acordându-se 

sumele solicitate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, 

specifică învăţământului şi cercetării ştiinţifice din România. 

Astfel, pentru învăţământ este necesară suma de aproximativ 

7000 miliarde lei, iar pentru Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, 

Tehnologie şi Inovare, suma de aproximativ 1000 miliarde lei, 

în special pentru susţinerea Programului naţional de cercetare. 

Comisia apreciază că învăţământul, ca prioritate naţională, trebuie 

să aibă, potrivit legii, şi prioritate financiară. Acesta este sectorul care 

reprezintă coloana vertebrală a unei naţiuni şi de acesta depinde realizarea 

marilor speranţe în dezvoltarea economico-socială a României. Dacă nu 

există bani, nu există viitor. 

În privinţa cercetării ştiinţifice se apreciază că aceasta a ajuns la 

limită (“a fi sau a nu fi”) şi are nevoie urgent de o infuzie financiară 
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substanţială. “Cercetarea este în mare criză şi moare fără finanţare”, 

aprecia unul dintre vorbitori. Dacă vom folosi ca argument pentru 

susţinerea finanţării din fondurile publice doar menţinerea sistemului la 

limita de supravieţuire, vom continua să constatăm cum sistemul se 

restrânge dramatic prin toate resursele sale: umane, instituţionale, 

patrimoniale. 

Comisia a fost de acord cu redactarea unei scrisori către Domnul 

Radu Vasile, Primul Ministrul al Guvernului, care să cuprindă 

principalele concluzii stabilite de Comisie. 

Comisia a examinat în continuare proiectele de legi prevăzute la 

pct.2, 3 şi 4. Cu unanimitate, Comisia a aprobat raportul la proiectul de 

Lege prevăzut la pct.2, şi avizul asupra proiectului de lege prevăzut la 

pct.3., cu unele amendamente cuprinse în raport şi aviz. 

Proiectul de lege cuprins la punctul 4 privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.83/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice, a fost amânat 

pentru o şedinţă viitoare, urmând ca raportorii să consulte iniţiatorii şi 

Ministerul Educaţiei Naţionale pentru punerea în acord a unor prevederi 

din această ordonanţă cu Legea învăţământului, lege organică. 

Din numărul total al membrilor comisiei (29) au absentat (4 )după 

cum urmează: 

- Ionescu Anton – Grupul Parlamentar PNL 

- Pavelescu Claudiu – Grupul Parlamentar PNŢCD 

- Petrescu Virgil – Grupul Parlamentar PNŢCD 

- Stoica Mariana Valeria – Grupul Parlamentar PD 

 

 

    PREŞEDINTE       SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu     Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu 
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