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   PROCES-VERBAL 

       al sedintei Comisiei din ziua de 6 septembrie 2000 

 

La lucrarile Comisiei sunt prezenti toti domnii deputati.  

La lucrarile Comisiei participa ca invitati: 

- Adrian Miroiu – Secretar de stat – M.E.N. 

- Olimpia Mateescu – inspector general – Insp.Scolar al Capitalei 

- Florescu Dragos – director – Insp.Scolar al Capitalei 

Lucrarile sedintei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, presedintele 

Comisiei, care în deschiderea sedintei informeaza despre faptul ca în 

aceasta vara Guvernul a dat opt ordonante pentru învatamânt si 

precizeaza ca unele vor trebui parcurse urgent, o atentie deosebita trebuie 

acordata ordonantei privind bacalaureatul.  

Dl. deputat Alexandru Ionescu protesteaza despre felul cum s-a 

întocmit ordinea de zi a sedintei.  

Dl. presedinte Anghel Stanciu arata ca la sedinta de Birou a 

Comisiei nu s-a prezentat nici un membru al Biroului, iar ordinea de zi nu 

este alta decât cea stabilita de comun acord pentru sedintele din timpul 

verii; supune votului si se aproba în unanimitate urmatoarea ordinea de zi:  
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1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei 

Guvernului nr.59/2000 privind managementul calitatii în 
învatamântul superior. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.30/2000 pentru modificarea si completarea 
art.166 din Legea învatamântului nr.84/1995 (procedura de 
urgenta). 

3. Raportul M.E.N. privind starea sistemului de învatamânt, 
directiile si prioritatile de dezvoltare a învatamântului (1998-
1999). 

4. Propunerea legislativa pentru completarea art.123 din Legea 
învatamântului nr.84/1995 modificata prin Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr.36/1997. 

5. Propunerea legislativa privind trecerea Institutului de Cercetari 
Biologice Iasi si a Institutului de Cercetari Biologice Cluj-
Napoca din structura Institutului National de Cercetare 
Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti, subordonat 
Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, în 
structura Academiei Române. 

6. Propunerea legislativa pentru completarea art.171 din Legea 
nr.84/1995 privind Legea învatamântului. 

7. Propunerea legislativa privind înfiintarea Statiunii de Cercetari 
Antarctice “România”. 

 
La punctul 1 al ordinei de zi, Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonantei Guvernului nr.59/2000 privind managementul calitatii în 

învatamântul superior s-a distribuit în casete un raport întocmit de 

CNEAA si un raport întocmit de raportorii desemnati de comisie. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu, unul dintre raportori, prezinta 

raportul si anunta ca dl. deputat Virgil Petrescu are unele observatii pe 

care le va prezenta ulterior; de asemenea arata ca s-a primit si o opinie 

ampla si pertinenta, din partea CNEAA care demonstreaza clar ca acest 

Consiliu, ca si multe altele înfiintate de Ministerul Educatiei Nationale, 

nu face altceva decât sa încalce legile 88 si 124, preia din activitatile unor 

organisme existente conform legilor (CNEAA, CNCSIS, CNFIS, CNR 

s.a.), încalca autonomia universitara, mareste cheltuielile universitatilor 

etc. si ca urmare considera ca nu se justifica înfiintarea acestuia. Din 

analiza aspectelor legale si a observatiilor Consiliului Legislativ si al 
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CNEAA respectiv a celor rezultate din dezbaterile din Consiliul 

National al Rectorilor din 30.03 – 01.04.2000 de la Brasov, rezulta si 

opinia ca un astfel de Consiliu nu este necesar. Ca urmare, înainte de a 

trece la dezbaterile de fond, trebuie lamurite unele aspecte fundamentale 

privind: necesitatea unui astfel de consiliu, domeniul lui de activitate, cui 

se subordoneaza etc. si numai dupa aceasta sa se treaca la analiza pe 

articole a ordonantei.  

Dl. deputat Virgil Petrescu arata ca Ministerul Educatiei Nationale 

considera ca este necesara o structura manageriala a calitatii, poate ar 

trebui denumita Agentie nu Consiliu; considera ca se poate prevedea în 

lege o asemenea structura, problema este care este raportul acestei agentii 

cu celelalte institutii; articolele trebuiesc amendate. 

Dl. secretar de stat Adrian Miroiu considera ca problema asigurarii 

calitatii în învatamânt este foarte importanta si trebuie avuta în vedere; 

activitatea CNEAA nu acopera în totalitate problemele privind asigurarea 

calitatii; nu trebuie sa fie o interferare a atributiilor cu alte structuri; dupa 

ce se va stabili atributiile acestei structuri, se va stabili si modul de 

finantare. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu precizeaza ca la Brasov la 

întâlnirea Consiliului National al Rectorilor s-a dorit respingerea 

ordonantei; fiecare universitate are o structura mai mult sau mai putin 

perfecta pentru a analiza managementul calitatii din universitatea 

respectiva, problema este cum se face acest lucru; este de parere ca prin 

aceasta ordonanta nu trebuie sa se încalce autonomia universitara si sa nu 

se încarce costurile. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu considera ca ordonata apare 

într-un moment nefavorabil sub aspectul finantarii, care conduce la o 

povara în plus si nu la cresterea calitatii; CNEAA-ul ar trebui sa exercite 

aceste atributii; în ultimul timp s-au înfiintat multe Agentii care cresc 

cheltuielile Ministerului Educatiei Nationale; opteaza sa nu se înfiinteze 
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acest Consiliu si sa creasca atributiile CNEAA, pentru a nu se 

crea discordie în sistemul de învatamânt. 

Dl.presedinte Anghel Stanciu este de parere ca translarea ideii de 

calitate din sectorul producator de marfuri si servicii spre învatamânt este 

benefica;crearea acestei institutii este o alta problema care trebuie 

analizata în contextul autonomiei universitare si finantarii universitare; 

mentioneaza ca în Europa se regaseste ceva asemanator în Anglia si 

Franta; în continuare dl. presedinte Anghel Stanciu propune ca întrucât dl. 

director general Constantin Bratianu, autorul ordonantei nu este prezent, 

nu trebuie respinsa ordonanta, subcomisia sa se reuneasca si sa elaboreze 

principiile de structurare a ordonantei, dupa care Ministerul Educatiei 

Nationale sa opereze modificarile în interiorul ei; cu o larga majoritate se 

aproba aceasta propunere. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu solicita d-lui secretar de stat 

Adrian Miroiu sa explice situatia creata în timpul verii prin elaborarea 

numarului mare de ordonante, deoarece încalca prevederile Constitutiei.  

Dl. presedinte Anghel Stanciu face precizarea ca la toate  

ordonantele Ministerul Justitiei a semnat sub rezerva caracterului de 

urgenta. 

Se continua cu punctul 2 al ordinei de zi, proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/2000 pentru 

modificarea si completarea art.166 din Legea învatamântului nr.84/1995 

(procedura de urgenta). 

Dl. presedinte Anghel Stanciu, referitor la aceasta ordonanta arata 

ca în Bucuresti situatia este mai complicata si o va explica d-na inspector 

scolar general; în tara s-au conturat doua aspecte: un aspect când o parte 

din cladiri au fost înstrainate de primarii dupa 1990 si au capatat alta 

destinatie si alt aspect este acela ca sunt consilii municipale, orasenesti, 

care pot prelua patrimoniul si pot asigura o desfasurare normala a 

procesului de învatamânt, dar sunt si consilii care nu au forta de a 
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administra acest patrimoniu; unele primarii considera ca acest 

patrimoniu le apartine si au tendinta de a le înstraina; solicita sa se 

exprime punctul de vedere asupra oportunitatii ordonantei sau este cazul 

sa se modifice unele articole si sa se arate care este sistemul de garantii ca 

aceste spatii vor fi destinate numai învatamântului.  

D-na inspector scolar general Olimpia Mateescu mentioneaza ca în 

Bucuresti situatia este diferita de cea din judete, deoarece sectoarele nu au 

personalitate juridica si nu au dreptul sa aibe patrimoniu; Inspectoratul 

Scolar General s-a sesizat, au început demersurile cu primarii de sector si 

s-a întocmit un Protocol de predare-primire a patrimoniului; 4 sectoare au 

semnat deja acest Protocol.  

Dl. presedinte Anghel Stanciu face precizarea ca în presa a aparut 

ca Inspectoratul Scolar General nu are acte de proprietate pentru aceste 

cladiri, terenuri. 

Dl. director Dragos Florescu arata ca baza legala este tocmai 

aceasta ordonanta; Inspectoratul scolar nu este proprietar, el poate 

încheiar doar un Protocol de predare-preluare; unitatile de învatamânt 

construite în perioada 1960-1989 nu au acte de proprietate; crede ca se 

poate rezolva problema printr-o Hotarâre de Consiliu având în vedere ca 

unitatile de învatamânt fac parte din domeniul public. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu arata ca Legea învatamântului 

stipuleaza ca tot ceea ce constituie suport logistic al învatamântului 

(terenuri, cladiri) sunt proprietatea Ministerului Educatiei Nationale. 

Dl. deputat Ioan Vida-Simiti considera ca în ordonanta se propune 

transferul unei proprietati, cu scopul apropierii scolii de comunitatea 

locala. 

Dl. deputat Ioan Igna este de parere ca problema este foarte 

complicata, mai ales în Ardeal si ar trebui ca fiecare unitate scolara sa-si 

clarifice situatia la cartea funciara si apoi sa se faca transferul de la scoli 

la primarii. 
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Dl. deputat Petru Bejinariu confirma ca si în Bucovina se 

regasesc astfel de situatii si este de parere ca ordonanta trebuie completata 

în asa fel încât scoala sau primaria sa intre în proprietate.  

Dl. deputat Eugen Hilote considera ca problema proprietatii va fi 

rezolvata prin legea caselor nationalizate, deoarece atunci când s-a facut 

nationalizarea cladirile si terenurile au intrat în proprietatea statului si 

erau date în administare, deci ramân în proprietatea statului.  

D-na deputat Ecaterina Andronescu releva faptul ca s-a facut un 

transfer de proprietate si deci ordonanta trebuie corelata cu ceea ce scrie 

în legea patrimoniului. 

Dl. director Dragos Florescu mentioneaza ca Ministerul Educatiei 

Nationale nu mai este proprietar din 1998 când a aparut Legea nr.113 

(legea patrimoniului), dar unitatile de învatamânt nu fac obiectul legii, 

apar la s.a. 

Dl. deputat Alexandru Brezniceanu este de parere ca se porneste de 

la ipoteze false, deoarece nu este nevoie sa existe titlu de proprietate din 

moment ce baza materiala face parte din domeniul public; exista pericolul 

sa se considere ca ne exprimam împotriva ordonantei.  

Dl.deputat Gheorghe Andrei crede ca Protocolul trebuie sa fie mai 

concret, adica chiar daca nu se schimba destinatia scolii, închirierea sa se 

faca cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale si cu prioritate pentru 

învatamântul de stat; înstrainarea sa nu se poata realiza decât cu avizul 

Ministerului Educatiei Nationale. 

Dl. deputat Virgil Petrescu considera ca ordonanta, în principiu,  

este buna dar sa se faca unele modificari pe articole, sa se elimine 

cuvântul sectoare, seminarii teologice etc.; de asemenea este de parere ca 

nu este suficient semnarea acestui Protocol pentru rezolvarea situatiei.  

Dl. deputat Sorin Stanescu arata ca teoretic se face un transfer de 

proprietate, primaria devine un proprietar de fapt, si nu este nevoie de 

titlu de proprietate;  considera ca maniera în care este întocmit   
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Protocolul este deficitara, deoarece trebuie sa se mentioneze ca 

destinatia cladirilor de scoli nu va fi schimbata. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu considera ca daca terenurile 

scolilor ar trece în administrarea consiliilor locale ar fi mult mai bine. 

În continuare se trece la dezbaterea pe articole a ordonantei, care se 

aproba, cu unele modificari, cu unanimitate de voturi; modificarile se 

regasesc în raportul Comisiei.  

De asemenea, s-a aprobat cu unanimitate de voturi, fara modificari, 

propunerea legislativa privind înfiintarea Statiunii de Cercetari Antarctice 

“România”. 

Dl. presedinte Anghel Stanciu declara închise lucrarile sedintei.  

 

 

 PRESEDINTE   SECRETAR 

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