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           PROCES - VERBAL 

    al şedinţelor Comisiei din zilele de 6 şi 7 iunie 2001 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind absent dl.deputat 

Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al P.N.L. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Adrian Câmpurean - Secretar de Stat 

- Mircea Sbârnă - director general 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.vicepreşedinte Anton Ionescu. 

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

 
Miercuri, 6 iunie 2001, ora 9,00 

 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2000 pentru modificarea şi completarea articolului 166 din 
Legea învăţământului nr.84/1995.Raport. 

2. Constituirea subcomisiilor de lucru pentru reanalizarea unor proiecte de 
lege, conform adresei nr.XIV/468 din 30.05.2001 - Cabinet Secretar General - 
Camera Deputaţilor. 
 3. Informare privind stadiul participării României la Programul EUREKA 
- Prezintă: Şerban Constantin Valeca, ministru delegat pentru activitatea de 
cercetare. 
 4. Informare privind stadiul pregătirii şi organizării examenului de 
capacitate şi a admiterii în liceu. Prezintă: Vasile Molan, Secretar de stat, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
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 Joi, 7 iunie 2001 
 Analiza proiectelor de lege repartizate subcomisiilor de lucru. 

 

Dezbaterile încep cu Informarea privind stadiul participării României la 

Programul EUREKA.  

Dl.secretar de stat Adrian Câmpurean menţionează că toată Comunitatea 

Europeană acordă mare importanţă programului EUREKA. Invită pe dl.director 

general Sbârnă să prezinte pe o scurtă informare. 

Dl.director general Mircea Sbârnă precizează că programul EUREKA nu 

este un program ci o iniţiativă europeană la care participă 32 de ţări şi reprezintă 

un program inovativ care ajută ţările să se dezvolte. Această iniţiativă 

promovează proiecte care se caracterizează prin flexibilitate. 70 % din fonduri 

provin de la participanţi şi din industrie pentru a se produce o creştere 

industrială. Din anul 1991 România a devenit ţară asociată. Începând cu 1997 s-

au obţinut rezultate bune. Portofoliul de proiecte cuprinde 3 proiecte terminate, 

11 proiecte în derulare şi 11 proiecte în pregătire, în diverse faze. Problemele cu 

care se confruntă ţara noastră sunt întârzierea finanţării, participarea industriei 

este foarte mică, lipsă de fonduri pentru participanţi la întrunirile EUREKA, 

inexistenţa unor facilităţi şi instrumente financiare care să asigure dezvoltarea 

proiectelor. Secretariatul român funcţionează cu o singură persoană, ceea ce 

îngreunează desfăşurarea acţiunilor. Solicită sprijin pentru iniţierea legislaţiei 

corespunzătoare. 

Dl.secretar de stat Adrian Câmpurean arată că cercetarea se confruntă cu 

lipsa pieţii, până acum s-a făcut numai cercetare pe stoc. În proiectul legii 

cercetării care va fi înaintat Parlamentului se prevede crearea pieţii pentru 

cercetare. În acest moment nimeni din economie nu este dispus să investească în 

cercetare. Soluţia este ca cercetarea să fie finanţată şi România va merge pe un 

drum bun. 
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Dl.deputat Petre Moldovan întreabă care sunt domeniile în care se aplică 

fondul de risc ? 

Dl.secretar de stat Adrian Câmpurean răspunde că domeniile importante 

sunt: agricultura, biotehnologiile, tehnologia informaţiei, materiale noi şi micro 

şi nano tehnologia. 

Dl.secretar Petru Andea este de părere că esenţa celor prezentate de 

dl.secretar de stat Câmpurean este că ceea ce lipseşte României este piaţa 

cercetării. Este o temă la care trebuie să se reflecteze, să se protejeze piaţa şi 

cercetătorii. Apreciază iniţiativa Comisiei de a analiza problemele cercetării. 

Dl.deputat Marian Ionescu arată că nu a găsit în Legea cercetării care ar fi 

legătura organică între cercetarea din învăţământul superior şi cercetarea din 

institutele de cercetări. Domnia Sa reaminteşte că institutele de cercetări sunt 

vitregite, nu mai au bază materială. De asemenea, ar trebui analizat şi aspectul 

cu cine se va face cercetarea în viitor, deoarece elitele româneşti părăsesc ţara. 

Solicită reprezentanţilor ministerului să vină cu propuneri concrete în Legea 

cercetării, iar Parlamentul să vină cu îmbunătăţiri pentru beneficiul tuturor. 

Dl.deputat Karoly Vekov întreabă care este situaţia programului 

EUREKA, în ţările foste socialiste. Să nu se mai folosească ca referinţă 

procentul din PIB pentru moment, pentru că dacă economia este slabă şi PIB-ul 

este mic. 

Dl.director general Mircea Sbârnă răspunde că Ungaria are 60 de proiecte, 

toate în derulare, pentru că procedurile de sprijin funcţionează. De asemenea şi 

Cehia are 30 de programe. Este important şi factorul uman, pentru că au 

personal în secretariatele generale. Nu există un alt indicator mai bun decât PIB, 

pentru cât produce o ţară. 

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu prezintă pe scurt punctul de vedere faţă 

de situaţia care a fost dezbătută şi arată că fără cercetare ştiinţifică nici-o naţie 

nu poate progresa, iar România a rămas în urmă. România are potenţial uman în 

exces şi de bună calitate. În competiţiile internaţionale inventatorii noştri 
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primesc medalii şi premii, dar foarte mulţi pleacă din ţară. În ultima perioadă 

România a intrat în aceste programe EUREKA, Cadru V, ş.a., s-a implicat, dar 

nu destul, finanţările pentru programe sunt foarte mici. Un lucru bun este 

stimularea aplicării rezultatelor cercetării. Trebuie stimulaţi şi inventatorii care 

au invenţii de nivel mondial, începutul este bun, cu proiecte în derulare. Comisia 

este alături de toate iniţiativele ministerului şi aşteaptă Legea cercetării pentru 

dezbatere. Propune o nouă întâlnire în luna septembrie pentru a se prezenta 

rezultatele obţinute. Atâta vreme cât România nu va avea personal în 

secretariatele internaţionale nu se fac paşii necesari în integrarea europeană. 

Se continuă dezbaterile cu punctul 1 din ordinea de zi, proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2000 pentru 

modificarea şi completarea articolului 166 din Legea învăţământului nr.84/1995. 

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu arată că ordonanţa se referă la art.166 

din Legea învăţământului care se regăseşte inclus în Ordonanţa nr.206/2000 şi în 

consecinţă propune respingerea. Ordonanţa este respinsă cu 15 voturi pentru şi 2 

abţineri. 

La punctul 2 din ordinea de zi, dl.vicepreşedinte Anton Ionescu 

informează Comisia despre adresa primită de la Cabinetul Secretarului General 

nr.468/30.05.2001 referitoare la unele proiecte de legi iniţiate în legislatura 

1996-2000 şi care se află în procedură de legiferare la Camera Deputaţilor. 

Comisia a examinat Punctul de vedere al Guvernului şi a stabilit  la cinci 

dintre proiectele de lege, raportori, urmând ca în şedinţa viitoare să fie înscrise 

pe ordinea de zi pentru dezbatere; la trei proiecte de lege Comisia nu a modificat 

raportul anterior, după cum urmează:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1999 

privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităţilor prin bănci 

comerciale. Comisia a stabilit, cu 16 voturi pentru şi o abţinere, menţinerea 

raportului şi trimitere pentru dezbatere în Plen. 
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2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.30/2000 pentru modificarea şi completarea art.166 din Legea 

învăţământului. Comisia a hotărât, cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri, respingerea. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.54/1998 

privind admiterea, cu taxă, în învăţământul superior de stat peste locurile 

finanşate de la bugetul de stat. Comisia a hotărât respingerea cu unanimitate de 

voturi. 

Au fost stabiliţi  raportori pentru următoarele proiecte de lege: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului 

nr.138/1999 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

Raportori - dl.deputat Vasile Miron şi dl.deputat Ştefan Lepădat. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.60/1998 

privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate. 

Raportori - dl.deputat Petru Andea şi dl.deputat Mihai Baciu. 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.138/2000 

privind măsurile de susţinere a învăţământului privat. Raportori - dl.deputat 

Napoleon Antonescu şi dl.deputat Mihai Baciu. 

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/1998 

pentru abrogarea art.27 din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind 

reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare.  

Raportori - dl.deputat Marian Ionescu şi dl.deputat Petru Andea. 

Punctul 4 din ordinea de zi, Informare privind stadiul pregătirii şi 

organizării examenului de capacitate şi a admiterii în liceu, a fost amânat pentru 

şedinţa viitoare, întrucât conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării nu a 

fost prezentă la şedinţă, din motive obiective. 

În continuarea programului, deputaţii s-au retras pe subcomisii de lucru 

pentru analiza unor proiecte de lege. 

 PREŞEDINTE           SECRETAR  
      Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                Ing.Nicolae Vasilescu 
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