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PROCES - VERBAL 
 

al şedinţei Comisiei din ziua de 14 mai 2002 
 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 22 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PSD 

- Georgiu Gingărş - Grupul Parlamentar al PSD 

La lucrările Comisiei prticipă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Adrian Câmpurean - secretar de stat 

- Radu Damian - secretr de stat 

- Gheorghe Asănică - secretar general 

Lucrările şedinţei au fost conduse, în prima parte a şedinţei de 

dl.vicepreşedinte Anton Ionescu şi în a doua parte, de dl.preşedinte Anghel 

Stanciu.  

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

I. Proiectul Legii cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice. 
(Continuarea dezbaterilor). Raport.  
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II.  
- Propunerea legislativă privind înfiinţarea unor burse de consiliu local 

pentru asigurarea învăţământului preşcolar şi primar din mediul rural cu 
personal calificat.Raport. 

- Propunerea legislativă pentru completarea alin.(3) al art.4 din Legea 
nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.Raport.  

 
III. Continuarea dezbaterilor asupra proiectelor de lege privind înfiinţarea 

universităţilor particulare: 
 
A. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 

îndeplinesc standardele şi criteriile prevăzute de lege: 
  
1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret din 

Bucureşti. P.L. nr.251/2000. 
 
B. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 

nu îndeplinesc unul din standardele sau criteriile prevăzute de lege: 
 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Europene 

Drăgan din Lugoj. P.L. nr.256/2000. 
 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Tibiscus din 

Timişoara. P.L. nr.259/2000. 
 3. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii George Bariţiu 

din Braşov. P.L. nr.263/2000. 
 4. Proiectul de lege privind înfiinţarea Institutului Teologic 

Romano-Catolic din Bucureşti. P.L. nr.264/2000. Se dezbate împreună cu OUG 
nr.129/2001. 

 
C. Universităţi care, în urma dezbaterilor din Comisie, se constată că 

nu îndeplinesc două din standardele sau criteriile prevăzute de lege: 
 
 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Apollonia din 

Iaşi. P.L. nr.246/2000. 
 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Române de 

Ştiinţe şi Arte ,,Gheorghe Cristea,, din Bucureşti. P.L. nr.252/2000. 
 3. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Emanuel din 

Oradea. P.L. nr.255/2000. Se dezbate împreună cu OUG nr.130/2001. 
  
D. Universităţi pentru care Comisia a cerut Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării şi CNEAA-ului rapoarte suplimentare: 
 1. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Bioterra din 

Bucureşti. P.L. nr.253/2000. 
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 2. Proiectul de lege privind înfiinţarea Universităţii Ecologice din 
Bucureşti. P.L.nr.254/2000. 

 
Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu arată că, în şedinţa precedentă a rămas în 

suspensie art.87 din Legea cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, 

urmând ca dl.secretr de stat Adrian Câmpurean să ne prezinte sensul şi 

justificarea ştiinţifică a înfiinţării Societăţii de investiţii pentru transfer 

tehnologic şi dezvoltare. 

Dl.secretar de stat Adrian Câmpurean menţionează că, a încercat prin 

forma iniţiată a articolului, să definească această Societate de investiţii, care este 

de fapt un fond de investiţii. Datorită eşecului FNI, Ministerul Finanţelor 

Publice a recomandat ca acest fond să se numească societate şi nu fond. Există 

unele modele de acest fel în lume, ministerul s-a inspirat după modelul din 

Finlanda. 

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu solicită să fie explicat modul de 

funcţionare al acestei Societăţi. 

Dl.secretar de stat Adrian Câmpurean arată că se înfiinţează Societatea 

care va avea un personal propriu şi va fi condusă de un Consiliu de 

administraţie. La început se primesc bani de la buget, 30 % din fondurile totale. 

Banii vor veni din mai  multe surse. Acest fond care se va înfiinţa va aduce 

profit din investirea banilor. 

Dl.deputat Marian Ionescu consideră că este bună ideea, dar nu pentru 

acest moment al societăţii. Banii pentru acest fond nu sunt prevăzuţi în bugetul 

pe acest an şi consideră că ar mai fi nevoie şi de un aviz de la Ministerul 

Finanţelor.  

Dl.secretar de stat Adrian Câmpuren răspunde că aceste fonduri vor fi 

prinse în bugetul de anul viitor, iar avizul de la Ministerul Finanţelor Publice, 

există. 

Dl.deputat Petre Moldovan consideră că este firesc ca pentru început să 

existe o cotă parte din partea statului. 
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Dl.deputat Karoly Janos Vekov întreabă ce fel de subordonare au aceste 

instituţii în Finlanda, în Germania ? 

Dl.secretar de stat Adrian Câmpurean răspunde că în Finlanda societatea 

este subordonată Parlamentului, iar în Germania sunt mai multe fonduri de 

investiţii care au o finanţare privată. 

Dl.deputat Karoly Vekov întreabă ce caută în această lege înfiinţrea 

acestei societăţi, dacă nu se întorc nişte fonduri în cercetare. 

Dl.secretar de stat Adrian Câmpurean arată că în acest moment cercetarea 

are o problemă şi anume aplicarea rezultatelor cercetării - transferul tehnologic, 

deci cercetarea nu aduce nici un ban la buget. Prin înfiinţarea acestui fond se vor 

valorifica de fapt rezultatele cercetării. 

Dl.deputat Karoly Vekov este de părere că mai bine s-ar face o lege a 

transferurilor tehnologice, avându-se în vedere că la ora actuală ministerul are 

destule probleme. 

Dl. secretar de stat Adrian Câmpurean precizează că în acest moment se 

finanţează o activitate de cercetare sterilă, banii nu se întorc la buget din 

aplicarea cercetării. Transferul tehnologic este o etapă finală a cercetării. 

Dl.deputat Petre Moldovan consideră că esenţial este pasul final şi anume 

implementarea rezultatelor cercetării în economie, care va conduce la progres. 

Este de acord cu această propunere de înfiinţare a Societăţii de investiţii făcută 

de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu menţionează că având în vedere 

experienţa de 30 de ani pe care o are în domeniul cercetării, principala problemă 

a cercetătorilor este aplicarea rezultatelor cercetării. Este de acord cu votarea 

acestui articol. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu arată că sunt unele reţineri care decurg din 

teama de a nu se reduce din bugetul alocat cercetării, alocându-se bani şi pentru 

Fond. Susţine acest articol şi este de acord cu votarea lui. 
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Dl.Radu Minea, preşedintele sindicatului din cercetare, spune că ideea 

Fondului de risc a apărut din ideea cercetării fundamentale. Este de acord să se 

încerce şi sub această formă. Singura observaţie pe care o are este că în 

Consiliul de administraţie nu există nici un loc pentru acţionarii care au investit 

în acest Fond. 

Dl.deputat Vasile Miron este de acord cu votarea acestui articol. 

Dl.deputat Napoleon Antonescu propune să fie prins în acest articol ca 

acţionarii (cercetătorii) să facă parte din Consiliul de Administraţie, din care mai 

fac parte şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării. 

Dl.vicepreşedinte supune votului această modificare a articolui care se 

aprobă cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru). 

Dl.deputat Petru Andea arată că s-a folosit termenul de Fond de risc, dar 

nu s-a definit riscul. Există pericolul să se piardă controlul asupra Fondului. 

Consideră că ar fi bine să apară nişte bariere pentru preluarea de către altcineva 

a Fondului. 

Dl.deputat Petre Moldovan spune că nu este un Fond de risc ci un Fond de 

stimulare. 

Dl.deputat Marian Ionescu arată că acest Fond este administrat de mai 

multe ministere, se pune întrebarea cine are conducerea ? 

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu subliniază că articolul a fost votat, iar în 

Hotărârea de Guvern se vor prinde toate obiecţiunile ridicate aici. 

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului legea în ansamblu şi se 

aprobă cu unanimitate de voturi (16 voturi pentru ). 

În continuare, dl.preşedinte Anghel Stanciu, prezintă proiectele de lege 

intrate în portofoliul Comisiei şi propune constituirea subcomisiilor de lucru, 

după cum urmează: 
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- Proiectul de Lege privind Statutul personalului de cercetre-dezvoltare: 

Anton Ionescu, Petru Andea, Napoleon Antonescu, Mihai Baltă, Gheorghe 

Roşculeţ, Karoly Janos Vekov. 

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1999 

privind înfiinţarea Academiei Române de Aviaţie: Anton Ionescu, Napoleon 

Antonescu, Petru Andea. 

- Proiectul de lege pentru probarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2002 

privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale 

Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a 

stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific 

funcţiilor civile: de trimis o adresă la Ministerul de Interne pentru a ne 

înainta anexa la proiectul de lege privind echivalarea studiilor pentru a fi 

pus în dezbaterea Comisiei. 

- Raportul CNEAA privind evaluarea acdemică şi acreditarea 

învăţământului superior românesc în perioada 1994-2001: Anton Ionescu, 

Petru Andea, Napoleon Antonescu, Karoly Janos Vekov, Iulian Mincu, 

Paul Magheru, Marian Ionescu, Adrian Moisoiu, Mihai Baciu. Va fi invitat 

Consiliul CNEAA şi preşedinţii de comisii. Termen: o lună. 

- Propunere legislativă privind reorganizarea grupurilor şcolare: Se va 

trimite o adresă la Consiliul Legislativ pentru a emite avizul asupra acestei 

propuneri legislative. 

- Proiect de lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/1995 

privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare: 

Se amână luarea unei decizii până la o nouă ăntâlnire de lucru cu d-na 

ministru Ecaterina Andronescu. 

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului 

superior: Anghel Stanciu, Anton Ionescu, Ferenc Asztalos, Petru Andea, 

Napoleon Antonescu, Mihai Baciu. 
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- Proiect de lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei: Petre 

Moldovan, Ionel Marineci, Ştefan Lăpădat. 

- Propunere legislativă privind formarea profesională şi pregătirea 

continuă a medicilor şi farmaciştilor: Iulian Mincu. 

- Propunere legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

psiholog: Iuian Mincu, Vasile Miron, Gheorghe Roşculeţ, Paul Magheru, 

Mihai Baciu. 

 
În încheierea şedinţei dl.preşedinte Anghel Stanciu informează Comisia 

despre propunerea făcută de dl.deputat Petru Andea, de a se face o iniţiativă 

legislativă din partea Comisiei, care să cuprindă un pachet legislativ complet, 

care să aibe acordul tuturor formaţiunilor politice. Se va lucra împreună cu 

reprezentanţi din Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi consilieri externi în 

perioada de vară. Celelalte puncte înscrise pe ordinea de zi se vor discuta în 

şedinţele de marţi şi  miercuri, 21 şi 22 mai 2002. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 
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