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PROCES - VERBAL 
al şedinţelor  Comisiilor reunite de la Camera Deputaţilor şi Senat 

din zilele de 23 şi 24 octombrie 2001 
 
Marţi, 23 octombrie 2001 
 
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Georgiu Gingăraş - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Ecaterina Andronescu - ministru 

- Şerban Constantin Valeca - ministru delegat 

- Păunică Ion - director general 

- Dornean Maria - director 

Academia Română 

- Acad.Eugen Simion - preşedinte  

- Acad.Maia Simionescu - vicepreşedinte 

- Acad.Florin Filip - vicepreşedinte 

- Acad.Andrei Ţugulea - secretar general 

- Mircea Boldescu - director economic 
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Reprezentanţii sindicatelor din învăţământ  

- F.S.L.I. - Aurel Cornea - Preşedinte 

- F.E.N. - Cătălin Croitoru - Preşedinte 

- F.S.I.Î. - Spiru Haret - Dumitru Chilom - Preşedinte 

- FSLCPR - Radu Minea - Preşedinte 

Comisiile au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

- Dezbaterea proiectului de Lege privind Bugetul de stat pe anul 2002, 

secţiunile învăţământ, cercetare ştiinţifică, Academia Română. 

Secţiunea Academia Română 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Păun Ion Otiman, preşedintele 

Comisiei pentru învăţământ şi ştiinţă de la Senat. 

Dl.acad.Eugen Simion, preşedintele Academiei Române, solicită 

suplimentarea bugetului cu 3 miliarde de lei pentru cercetare ştiinţifică. 

Dl.preşedinte Păun Ion Otiman supune votului comisiilor solicitarea 

Academiei şi se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Secţiunea cercetare ştiinţifică 

Dl.ministru Şerban Constantin Valeca prezintă bugetul din anul 2002 

pentru cercetare ştiinţifică, arată că nu este atât cat ar trebui pentru cercetare, dar 

este solidar cu Guvernul şi susţine acest buget. 

Dl.Radu Minea, preşedintele FSLCPR, solicită o creştere a bugetului 

cercetării, deoarece această se află într-o situaţie critică. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune suplimentarea bugetului cercetării 

cu 600 miliarde lei la art.20 (1). 

Dl.deputat Iulian Mincu este de acord cu propunerea d-lui preşedinte 

Anghel Stanciu de suplimentare cu 600 miliarde lei. 

Dl.secretar Petru Andea este de acord cu suplimentarea bugetului 

cercetării ştiinţifice. 

Dl.preşedinte Păun Ion Otiman supune votului amendamentele de 

suplimentare a bugetului cercetării, care sunt aprobate cu unanimitate de voturi 
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şi se regăsesc în avizul transmis Comisiilor de buget finanţe şi bănci. De 

asemenea, în aviz se regăsesc şi amendamentele respinse. 

Secţiunea învăţământ  

Lucrările şedinţei sunt conduse în continuare de dl.preşedinte Anghel 

Stanciu, care invită pe d-na ministru Ecaterina Andronescu să prezinte bugetul 

ministerului, după care vor lua cuvântul reprezentanţii sindicatelor, apoi 

întrebări şi discuţii. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu menţionează că bugetul destinat 

învăţământului nici anul acesta nu acoperă nevoile existente. Faţă de anul trecut, 

capitolul ,,Cheltuieli de manuale,, a revenit la bugetul central. În anul 2002 se 

vor reduce 4000 de posturi, dar nu se vor face disponibilizări, acest lucru se va 

realiza pe cale naturală. Referitor la tichetele de masă, propune un amendament 

la art.49 (3), în calitate de deputat, care se aprobă cu unanimitate de voturi. În 

continuare  prezintă situaţia fondurilor pentru microbuze destinate transportului 

şcolar, proiectului de lege pentru alocarea de rechizite şcolare, informatizare, 

etc. 

Dl.Cătălin Croitoru, preşedinte FEN, subliniază că FEN nu se află în 

conflict cu nimeni, după 12 ani de subfinanţare a învăţământului, face un 

disperat demers pentru a se împiedica colapsul sistemului educaţional. De 

asemenea, arată că în ţările europene nu există un procent sub 6 % din PIB 

pentru învăţământ. Nu se urmăresc sporuri salariale, dar sunt insuficiente 

manuale, şcolile se găsesc într-o stare deplorabilă, în concluzie şcoala costă prea 

mult familiile din România. 

Dl.Aurel Cornea, preşedinte FSLI doreşte să prezinte faptul că şcoala 

românească trece printr-un moment grav şi există riscul bulversării anului 

şcolar. 

Dl.Dumitru Chilom, preşedinte F.S.I.Î. - Spiru Haret menţionează că 

membrii Federaţiei sunt nemulţumiţi şi nu cer decât respectarea legii. 
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La dezbateri au luat cuvântul domnii deputaţi: Anghel Stanciu,  Ferenc 

Asztalos, Iulian Mincu, Mihai Radan,, Petru Andea şi domnii senatori: Păun Ion 

Otiman, Gheorghe Bunduc. 

În continuare, dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului 

amendamentele care sunt aprobate cu majoritate de voturi şi care se regăsesc în 

avizul întocmit de cele două Comisii şi înaintate Comisiilor pentru buget, finanţe 

şi bănci. De asemenea în aviz se regăsesc şi amendamentele respinse.  

Secţiunea tineret şi sport 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.preşedinte Anghel Stanciu, şedinţa 

are loc împreună cu Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a 

Senatului. 

Dl.ministru Georgiu Gingăraş prezintă bugetul alocat ministerului şi arată 

că acesta este suficient. Solicită ca pentru secţiunea tineret, bugetul să fie 

reorganizat pe alte capitole, cu acelaşi fond de finanţare. 

De asemenea, în calitate de deputat dl.Georgiu Gingăraş face două 

amendamente,  la Anexa 3/30/25 şi la Anexa 3/30/9. Cu unanimitate de voturi se 

aprobă aceste amendamente care se regăsesc în avizul Comisiilor. 

Dl.deputat Nicolae Vasilescu face un amendament care se aprobă cu 

unanimitate de voturi şi se regăseşte în avizul comisiilor. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl.preşedinte Anghel Stanciu declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE           SECRETAR 

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