
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti: 11 octombrie 1999 
Nr.472/XVIII/9 
 

 

   PROCES-VERBAL 

          al şedinţei Comisiei din ziua de 6 octombrie 1999 

 

La lucrări sunt prezenţi toţi membrii Comisiei. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

- Adrian Miroiu – Secretar de Stat 

A.N.Ş.T.I. 

- Mircea Puşcă – Vicepreşedinte 

Comisia Naţională de Statistică 

- Victor Dinculescu – Preşedinte 

C.N.C.F.I.S. 

- George Dumitrescu – Preşedinte 

C.N.C.S.U. 

- Ion Dumitrache – Preşedinte 

Ministerul Tineretului şi Sportului  

- Alina Popescu  - jurist 

 

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 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.83/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice. 
Aviz. 

 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.62/1999 privind înfiinţarea Centrului de Management pentru 
Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice 
Universitare.Raport. 

 
3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut 
la art.25 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind 
reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-
dezvoltare.Raport. 

 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare 
ale universităţilor prin bănci comerciale.Raport. 

 
 
Comisia a luat în dezbatere cele două articole din Legea educaţiei 

fizice şi sportului returnate de Plen pentru mediere. În urma dezbaterilor, 

la art.28, alin.(5), poz.129, Comisia, cu majoritate de voturi şi cu acordul 

Ministerului Tineretului şi Sportului au convenit să rămână forma din 

textul iniţial. Amendamentul susţinut de dl. deputat Petre Naidin la acest 

articol nu a fost aprobat. La art.40, poz.185, Comisia, Ministerul 

Tineretului şi Sportului şi dl. deputat Petre Naidin au convenit pentru 

varianta iniţială a Guvernului. 

În continuare, Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.83/1999 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.9/1992 privind organizarea 

statisticii publice.  

Dl.Victor Dinculescu, preşedintele Comisiei Naţionale de Statistică 

prezintă scopul înfiinţării Centrului de pregătire în statistică; acest Centru 
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va fi dotat corespunzător; este de acord cu propunerea de modificare 

a textului făcută de subcomisie şi arată că formularea iniţială s-a datorat 

numai lipsei de experineţă. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu întreabă de ce este nevoie de 

un Centru de pregătire în statistică, când acest domeniu este asigurat de 

învăţământul de specialitate (ASE). 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că Legea învăţământului 

permite unei persoane juridice să desfăşoare astfel de activităţi. 

Dl. Victor Dinculescu precizează că nu se doreşte să se deţină un 

monopol în pregătirea statistică, oportunitatea înfiinţării acestui Centru 

este prevăzută în acordul cu Uniunea Europeană. 

D-na deputat Mariana Stoica este de acord cu forma propusă de 

subcomisie. 

Cu majoritate de voturi Comisia a hotărât să elibereze aviz 

favorabil acestui proiect de lege, cu următoarele amendamente: 

Art.2, alin.(3), să aibă următoarea redactare: 

“În subordinea Comisiei Naţionale pentru Statistică funcţionează 

direcţiile generale teritoriale de statistică, ca servicii publice 

descentralizate, finanţate de la bugetul de stat, Centrul Naţional de 

Pregătire în Statistică, precum şi Editura Română de Statistică, finanţată 

din venituri extrabugetare.” 

Art.2, alin.(4), să aibă următoarea redactare: 

“Centrul Naţional de Pregătire în Statistică se înfiinţează şi 

funcţionează potrivit legii, având ca scop formarea profesională continuă 

a personalului din sistemul statisticii publice şi private” 

Art.2, alin.(5), să aibă următoarea redactare: 

“Centrul Naţional de Pregătire în Statistică realizează activităţi de 

formare profesională continuă în statistică şi în domenii conexe.” 

Art.2, alin.(6) şi (7) se elimină. 

Art.2, alin.(8), să aibă următoarea redactare: 
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“Organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru 

Statistică, a unităţilor subordonate, inclusiv a Centrului Naţional de 

Pregătire în Statistică se aprobă prin Hotărâre a Guvernului” 

În continuare, lucrările şedinţei sunt conduse de dl. vicepreşedinte 

Gheorghe Secară. Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.62/1999 privind înfiinţarea Centrului 

de Management pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării 

Ştiinţifice Universitare. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu, raportor al subcomisiei numită să 

facă raportul la această lege, a organizat o serie de dezbateri cu preşedinţii 

şi unii membri ai celor două comisii, precum şi cu reprezentanţii M.E.N. 

şi a ajuns la concluzia că acest proiect de lege este necesar, dar trebuie 

modificat în vederea aşezării lui într-un cadru normal şi în concordanţă cu 

Legea învăţământului; propune adoptarea proiectului de lege pentru 

aprobarea ordonanţei, cu completările şi modificările din anexa la raport. 

Supus votului, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de 

voturi. 

Se continuă cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut 

la art.25 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind 

reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare. 

Deoarece nu este vorba decât de o prelungire de termen, ordonanţa nu 

ridică alte probleme, Comisia a fost de acord cu adoptarea ei, cu 

unanimitate de voturi  

Întrucât la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare 

ale universităţilor prin bănci comerciale, subcomisia de lucru nu a 

întocmit preraportul, acesta a fost amânat pentru şedinţa viitoare. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei solicită să facă parte din această 

subcomisie; solicitarea este aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară consideră că trebuie făcută o 

analiză referitoare la manualul de istorie de clasa a XII-a al Editurii 

Sigma. În urma dezbaterilor, la care au luat cuvântul Napoleon 

Antonescu, Petru Bejinariu, Romulus Raicu, Mariana Stoica, Ecaterina 

Andronescu, Sorin Stănescu, Ioan Igna, s-a convenit să fie invitat 

dl.ministru Andrei Marga, însoţit de specialişti; Biroul Comisiei urmează 

să stabilească ziua în care va fi invitat; membrii Comisiei sunt invitaţi să 

studieze manualele de istorie care se găsesc la secretariatul Comisiei, 

pentru a-şi formula un punct de vedere. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară, 

declară închise lucrările şedinţei. 

Din numărul total al membrilor comisiei (29) nu a fost nici un 

absent. 

 

 

    PREŞEDINTE    SECRETAR 

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