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        PROCES-VERBAL 
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La lucrările Comisiei sunt prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi motivat 

dl.deputat Elek Barna – Grupul Parlamentar UDMR şi d-na deputat Stoica 

Mariana Valeria – Grupul Parlamentar USD-PD. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

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

1. Propunerea legislativă privind “Legea bibliotecilor” 
 
2. Propunerea legislativă privind unele drepturi ce se acordă sportivilor 

români medaliaţi la Campionatele europene, mondiale şi la Jocurile 
Olimpice. 

 
3. Proiectul de Lege pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului 

nr.70/1994 privind impozitul pe profit. 
 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că pe ordinea de zi sunt înscrise trei 

proiecte de lege la care Comisia noastră trebuie să elibereze avize. 

La punctul 1 al ordinei de zi, propunerea legislativă privind “Legea 

bibliotecilor”, se dă cuvântul d-lui deputat Gheorghe Andrei, unul dintre raportorii 

desemnaţi pentru acest proiect de lege. 
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Dl. Gheorghe Andrei informează că s-au primit observaţii la această 

propunere legislativă de la Biblioteca Academiei, Biblioteca Universitară şi chiar 

şi din teritoriu, şi toată lumea este nemulţumită de felul în care este concepută 

propunerea legislativă; s-a discutat şi cu dl. Ministru al Culturii, Ion Caramitru, 

care a precizat că are pregătit un nou proiect de lege mai bun; în raportul întocmit 

se regăsesc cel puţin 15 puncte critice şi în consecinţă propune amânarea sau 

respingerea propunerii legislative. 

Dl. deputat Vichentie Nicolaiciuc propune să se elibereze aviz negativ; 

Comisia este interesată să apară o lege bună, deoarece în învăţământ sunt multe 

biblioteci. 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu ar dori să afle câteva dintre observaţiile 

raportorilor. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei arată că proiectul de lege propune o 

centralizare excesivă; se clasifică bibliotecile după forul tutelar; nu se face 

distincţie între bibliotecile de cercetare şi cele ştiinţifice; proiectul de lege nu 

cuprinde referiri la învăţământul de specialitate (biblioteconomie); nu sunt 

precizate soluţii legislative şi organizatorice; biblioteca Parlamentului este de sine 

stătătoare şi nu este afiliată nici unei instituţii. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu consideră că deoarece Comisia nu este 

sesizată în fond şi întrucât propunerea legislativă nu are o structură, propune aviz 

negativ la care să se anexeze motivarea Comisiei. 

Dl. deputat Petru Bejinariu propune aviz nefavorabil şi recomandă să fie 

dezvoltate  rolul bibliotecilor şcolare, care trebuie să servească elevii cu cartea 

necesară, în aceste momente când cartea este foarte scumpă. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului Comisiei propunerea care s-a 

desprins în urma discuţiilor, de a se elibera aviz nefavorabil cu motivările 

respective; cu unanimitate de voturi s-a hotărât eliberarea avizului nefavorabil la 

propunerea legislativă privind “Legea bibliotecilor”. 



 

 

3

3

Se continuă cu punctul 2 al ordinei de zi, propunerea legislativă privind 

unele drepturi ce se acordă sportivilor români medaliaţi la Campionatele europene, 

mondiale şi la Jocurile Olimpice. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune eliberarea avizului favorabil, cu 

menţiunea că aceste prevederi vor fi cuprinse în Legea educaţiei fizice şi sportului. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos ar dori să ştie când va fi promulgată 

Legea educaţiei fizice şi sportului.  

Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară este de acord să se elibereze aviz 

favorabil, dacă aceste prevederi nu vin în contradicţie cu Legea Educaţiei Fizice şi 

Sportului. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că prevederile sunt în concordanţă 

cu Legea Educaţiei Fizice şi Sportului; supusă votului, propunerea legislativă este 

aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinei de zi, proiectul de Lege pentru completarea art.4 din 

Ordonanţa Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, dl. preşedinte 

Anghel Stanciu semnalează că este vorba de o completare şi nu de modificarea a 

ordonanţei; cei care scot cotidiene doresc ca cheltuielile efectuate să fie 

deductibile. 

Dl. deputat Ionel Marineci nu este de acord cu acest proiect de lege; crede 

că presa caută să forţeze nota; propune respingerea sau aprobarea unui procent de 

5 – 10 % să fie suportat şi cu extindere la săptămânale. 

Dl. deputat Vichentie Nicolaiciuc propune ca şi publicaţiile editate de 

Societăţile  ştiinţifice pentru educaţie să beneficieze de această scutire. 

Dl. expert Simion Cioată precizează că aceste societăţi ştiinţifice scot 

volume metodologice şi tirajul este cerut de necesităţi, deci nu se încadrează în 

această ordonanţă. 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu este de acord cu dl. deputat Ionel Marineci 

Dl. deputat Gheorghe Vâlceanu arată că este vorba de o cheltuială pe care 

trebuie să o preia statul; nu este de acord cu aceste facilităţi. 
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Dl. deputat Sorin Stănescu arată că cei care solicită acest lucru au nişte 

greutăţi la ora actuală şi solicită nişte facilităţi; aceste societăţi trebuie să aibe un 

marketing eficient şi singure să-şi regleze vânzările; efectul negativ se răsfrânge 

asupra Bugetului de Stat; nu este de acord cu acest proiect de lege. 

Dl. vicepreşedinte Gheorghe Secară consideră că problema este suficient de 

complexă; constată că se adaugă o prevedere care aduce nişte facilităţi; consideră 

interesantă propunerea d-lui deputat Ionel Marineci, să nu se respingă ci să se 

stabilească un procent. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu supune votului propunerea de respingere a 

proiectului de lege, care întruneşte 11 voturi pentru şi 11 voturi împotrivă, deci nu 

se respinge; în continuare prezintă propunerile de amendare: 

1) 10 %  - întruneşte 3 voturi pentru şi 19 împotrivă – se respinge; 

2) 50 % - întruneşte 2 voturi pentru şi 20 împotrivă – se respinge; 

3) 1 % - întruneşte 12 voturi pentru şi 10 împotrivă – se aprobă. 

S-a hotărât eliberarea avizului favorabil cu amendament 1 %. 

În continuare este supus proiectul de lege, votului pe ansamblu, care se 

respinge cu 18 voturi împotrivă şi 4 voturi pentru; s-a hotărât eliberarea avizului 

negativ. 

În cadrul punctului Diverse, d-na deputat Ecaterina Andronescu doreşte să 

facă cunoscut faptul că Legea Bugetului îşi face efectul, cadrele didactice pleacă, 

îşi iau salariul în proporţie de 70 %; solicită găsirea unei soluţii pentru şcoală. 

Dl. deputat Niculae Napoleon Antonescu arată că salariile cadrelor didactice 

nu ajung decât până în august; Legea nr.154 s-a aplicat; dl. ministru Remeş a dat 

asigurări că la rectificarea bugetului se vor mai da bani, dar s-ar putea să nu mai 

fie nici o rectificare; la unele universităţi s-au folosit resursele proprii, dar 

învăţământul preuniversitar nu are resurse proprii; problema este foarte gravă şi 

trebuie găsită o soluţie de acţionare. 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu consideră că faţă de nevoile ţării, există o 

supradimensionare la învăţământul superior. 
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Dl. deputat Mihai Vitcu propune ca problemele învăţământului să fie tratate 

global; trebuie discutată şi situaţia din învăţământul preuniversitar; administraţia 

locală nu dă bani la şcoli; propune invitarea d-lui ministru Andrei Marga şi a d-lui 

ministru Traian Remeş, pentru clarificarea situaţiei din învăţământ. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune invitarea pentru discuţii în comisie a 

Ministrului Educaţiei Naţionale, dl. Andrei Marga şi Ministrului Finanţelor, dl. 

Traian Decebal Remeş, peste două săptămâni; cu unanimitate de voturi se aprobă 

această invitaţie. Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte Anghel Stanciu, 

declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

 PREŞEDINTE        SECRETAR 
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