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PROCES - VERBAL 
 

al şedinţei Comisiei din ziua de 16 aprilie 2002 
 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi, 
după cum urmeză: 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 
- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 
- Moldovan Petre - Grupul Parlamentar al PSD 
La lucrările Comisiei prticipă ca invitaţi: 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării  
- Ecaterina Andronescu - ministru 
-Şerban Constantin Valeca-ministru delegat pentru activitatea de cercetare 
- Adrian Câmpurean - secretar de stat 
- Gheorghe Asanică - secretar general 
- Păunică Mihai - director general 
 
- Stănciulescu Ion - preşedinte Patronat cercetr 
- Radu Minea - preşedinte, sindicatul din cercetare 
 
Ordinea de zi este următoarea: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2002 privind modificarea Cap.1 din Anexa nr.2 la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 
privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al 
personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar 
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şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate 
publică.Aviz. 

2. Proiectul Legii cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice.Preraport 
al subcomisiei de lucru. 

 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei, care aduce la cunoştinţă scrisoarea trimisă de dl.preşedinte Valer 

Dorneanu prin care roagă să se urgenteze depunerea raportului înainte de termen 

la Legea cercetării ştiinţifice. Acesta a fost motivul pentru care a fost modificată 

ordinea de zi. 

 Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos întreabă dacă nu cumva în cest mod se 

trece pe planul doi dezbaterea universităţilor particulare ? 

Dl.deputat Petru Andea subliniază că nu este nici-o intenţie de 

tergiversare a dezbaterii universităţilor particulare dar este cu certitudine o 

problemă prioritară dezbaterea legii cercetării ştiinţifice. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului ordinea de zi, care se aprobă 

cu unanimitate de voturi. Se continuă cu proiectul de lege de la punctul 1 din 

ordinea de zi, care în esenţă este vorba  modifică Lege nr.128/1997 privind 

Statutul personlului didactic, prin creşterea cu 5 % a salariului din învăţământul 

preuniversitar. Această majorare de 5 % sunt bani proveniţi de fapt din sporul de 

zonă şi propune să se acorde aviz negativ pentru a putea Guvernul să facă o 

mărire de salariu semnificativă. 

Dl.deputat Petru Andea menţionează că Guvernul nu susţine că 

învăţământul este bine finanţat. De aceea, se propune această mărire de 5 % 

pentru învăţământul preuniversitar. Nu este suficient, dar este un început de 

reparare morală a situaţiei din învăţământ. În acest moment se discută cu 

sindicatele din învăţământ pentru găsirea şi a altor soluţii. Propune să se 

aprecieze că această mărire de 5 % este un efort din partea Bugetului de stat şi 

trebuie apreciat prin aprobarea ordonanţei. 
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Dl.deputat Ionescu Marian consideră că mărirea cu 5 % este sub 

demnitatea cadrelor didactice, avându-se în vedere că la Combinatul Sidex 

Galaţi s-au anulat datorii foarte mari.  

Dl.deputat Octvian Petruş este de acord să se acorde această mărire de 

salariu pentru cadrele didactice şi propune acordare avizului favorabil. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu este de părere că nu trebuie să se 

respingă ceva ce se dă, deci trebuie acordat aviz favorbil. 

Dl.deputat Adrian Moisoiu întreabă din ce fonduri se dă această creştere 

salarială de 5 % ? 

Dl.ministru Şerban Valeca punctează efortul făcut de Guvern chiar şi prin 

această sumă insignifiantă, trei şedinţe consecutive s-a discutat pentru obţinerea 

acestor fonduri. 

Dl.director general Mihai Păunică arată că prin această creştere salarială 

de 5 % se asigură depăşirea ratei inflaţiei şi de ea beneficiază 350.000 de 

persoane din învăţământul preuniversitar. Aceste fonduri sunt asigurate din 

economii şi redistribuiri din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi 

reprezintă 230 - 250.000 lei/persoană. Sindicatele din învăţământ au fost de 

acord deoarece reprezintă o creştere reală a salariilor. 

Dl.deputat Adrian Moisoiu spune că ceastă suplimentre de fonduri se fce 

din nişte economii forţate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin mărirea 

numărului de elevi în clase, pensionare forţată  a unor cadre didactice, 

distrugându-se cu bună ştiinţă învăţământul românesc. Soluţia ar fi ca banii 

proveniţi din ştergerea datoriilor unor instituţii să fie dirijaţi la învăţământ. 

Dl.deputat Mircea Costache precizează că salarizarea este deficitară în 

tote domeniile. Consideră că este mai bine să se respingă ordonaţa pentru că ar fi 

un semnal pentru Guvern să regândească sistemul de salarizare. 

Dl.vicepreşedinte Ferenc Asztalos consideră logic faptul că dacă nu sunt 

mai mulţi bani trebuie acceptat atât cât este. Dacă va fi acordat aviz favorabil va 

trebui explicat de ce s-a procedat aşa. 
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Dl.deputat Petru Andea arată că Guvernul s-a străduit să asigure pentru 

învăţământ cea mai sigură sursă de venit şi anume din TVA. Susţine să se 

aprobe 5 % acum şi în continuare să se suplimenteze treptat. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu menţionează   că s-au conturat două 

propuneri, una de respingere a avizului şi una de acceptare  avizului, pe care le 

supune votului. Propunerea de respingere nu s-a aprobat, a întrunit 9 voturi 

împotrivă şi 7 voturi pentru. În continuare se supune votului propunerea de 

acceptare, care se probă cu 9 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă. În continuare se 

trece la dezbaterea pe articole a ordonanţei. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune un amendament prin care se 

majorează creşterea salariului de bază cu 15 %.  

Sursele de finanţare constau în creşterea încasărilor la bugetul de stat din: 
 
 a) introducerea TVA de 19 %, inclusiv pentru activitatea de construcţii şi 

turism; 

 b) resurse suplimentare obţinute din privatizare, ca urmare a intrării în 

vigoare a Legii privind accelerarea privatizării, adoptată prin asumarea de către 

Guvern a răspunderii ministeriale; 

 c) resurse suplimentare prin perfecţionarea şi eficientizarea sistemului de 

colectare a taxelor şi impozitelor. 

 Supus votului, acest amendment s-a aprobat cu 8 voturi pentru şi 7 voturi 

împotrivă. Ordonanţa în ansamblu s-a aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Se continuă cu punctul 2 din ordinea de zi, proiectul Legii cercetării 

ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice. 

 Dl.preşedinte Anghel Stanciu informează că au avut loc la multe runde de 

întâlniri la care au participat reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

ai sindicatelor şi a rezultat un pre-preraport. Acesta va fi analizat şi în şedinţa 

din săptămâna viitoare. Amendmentele care s-au făcut au fost însuşite de 

membrii subcomisiei. 
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 Din principalele probleme  de ansamblu ale legii se degajă câteva tendinţe 

care afectează unele principii fundamentale ale organizării, funcţionării şi 

finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi care se cer corectate 

şi anume: 

 1. Centralizarea excesivă a avizării şi aprobării reglementărilor şi 

deciziilor, cu afectarea principiului autonomiei instituţiilor, unităţilor şi 

comunităţilor ştiinţifice care participă şi promovează ştiinţa. 

2. Proliferarea unui număr important de organisme în subordonarea 

autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare. 

3. Multiple detalieri şi facilităţi prevăzute pentru institutele naţionale şi 

referiri succinte pentru celelalte categorii de instituţii şi unităţi de cercetare-

dezvoltare, situaţie care afectează integralitatea sistemului şi al legii. 

4. Gamă excesiv de largă a categoriilor de cheltuieli pentru servicii, 

transfer tehnologic, infrastructuri, susţinerea de organisme nou înfiinţate, alocate 

de la bugetul de stat destinate activităţilor de bază ale cercetării ştiinţifice şi 

dezvoltării tehnologice prin Planul Naţional (diminuarea fondurilor pentru 

activitatea de bază). 

5. Lipsa criteriilor de referinţă şi a concretizării valorice a efortului 

financiar necesar pentru desfăşurarea activităţii de cercetare-dezvoltare la 

nivelul actual şi de perspectivă. 

Dl.ministru Şerban Valeca spune că sunt semnale că mediul economic şi-a 

întors faţa către cercetare, ceea ce este un lucru pozitiv. Doreşte ca proiectul de 

lege să fie mai bine echilibrat, ministerul este deschis la propuneri noi, dar 

trebuie avut în vedere că Guvernul a cerut procedură de urgenţă. 

În continuare s-a trecut la dezbaterea prepreraportului în subcomisia de 

lucru. 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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