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La lucrările Comisiei sunt prezenţi 24 deputaţi, fiind absenţi 2

deputaţi, după cum urmează:

- Antonescu George Crin Laurenţiu – Grupul Parlamentar al PNL

- Gingăraş Georgiu – Grupul Parlamentar al PDSR

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

- d-na Ecaterina Andronescu – ministru

- dl.Adrian Câmpurean – secretar de stat

Academia Română

- acad.Eugen Simion – preşedinte

- acad.Viorel Barbu – vicepreşedinte

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele

Comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de

zi:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea şi completarea
Legii învăţământului nr.84/1995 (procedură de urgenţă).Raport



2

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.127/2000 privind organizarea doctoratului şi a
studiilor avansate academice în cadrul Academiei
Române.(Procedură de urgenţă) Raport

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.281/2000 pentru prelungirea termenului prevăzut
la art.25 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.25/1995 privind
reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-
dezvoltare (procedură de urgenţă).Raport

4. Propunere legislativă privind asigurarea învăţământului primar
din mediul rural cu personal calificat.Raport

Dl.preşedinte Anghel Stanciu, în deschiderea şedinţei, face

menţiunea că nu are rost să se reia discuţiile rămase nefinalizate în

şedinţa din ziua precedentă, la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr.32/2001. Este clar că nu se doreşte să se ia nici o decizie prin vot.

Se continuă cu punctul 1 al ordinei de zi, proiectul de Lege privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.206/2000 pentru

modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995.

Dl. deputat Petre Moldovan, desemnat să facă preraportul acestei

ordonanţei, a solicitat Comsiei amânarea discuţiilor deoarece Ministerul

Educaţiei şi Cercetării va veni cu un punct de vedere care va fi supus

dezbaterii.

Urmează punctul 2 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2000 privind

organizarea doctoratului şi a studiilor avansate academice în cadrul

Academiei Române.

Dl. deputat Napoleon Antonescu, în calitate de raportor, prezintă

raportul întocmit. În încheiere arată că optează pentru variantă elaborată

de Senat.

Dl. deputat Paul Magheru îşi exprimă acordul pentru această

ordonanţă şi consideră că se face un act de reparaţie Academiei Române

şi o favoare tinerilor cercetători care doresc să studieze.
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Dl. deputat Mihai Baciu arată că în 1999 au mai fost discuţii în

Plenul celor două Camere asupra acestui proiect de lege şi a fost respins.

Întreabă dacă de atunci şi până acum s-a schimbat ceva.

Dl.acad. Eugen Simion, preşedintele Academiei Române arată că la

modificarea Legii învăţământului, dintr-o eroare a fost scoasă Academia

Română din lista instituţiilor care pot organiza doctorat. În lume există

Academii care organizează doctorate.

Academia Română are câteva institute de performanţă, matematică,

biologie celulară, există laboratoare foarte bine dotate, deci se poate da

dreptul specialiştilor să îndrume tinerii care vor să înveţe. Academia

Română nu are un interes material, a renunţat la taxe, este vorba doar de o

reparaţie morală.

Dl.deputat Mihai Baciu arată că raportul prezentat de dl.Antonescu

nu este favorabil.

Dl. deputat Napoleon Antonescu precizează că nu a propus

respingerea, ci a optat pentru varianta Senatului.

D-na ministru Ecaterina Andronescu consideră că nu a existat un

flux normal între universităţi şi Academie, în sensul că nu toţi cercetătorii

ştiinţifici recomandaţi de Academie au fost avizaţi să conducă doctorat şi

se poate face o reparaţie morală în acest sens. Pe diplomă poate să apară

şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Academia Română pentru ca

diploma să fie recunoscută.

Dl.deputat Octavian Petruş este de acord cu revenirea acestui drept

Academiei Române.

Dl. deputat Adrian Moisoriu consideră că este un aspect de orgoliu,

deoarece în legea învăţământului există articole care nu interzic acest

lucru. Propune să se treacă peste orgolii pentru că important este cum se

acordă aceste diplome, nu unde se emit ele.
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Dl. deputat Petru Andea consideră că trebuie făcută o distincţie

între conducerea de doctorat, pe care de regulă d-nii academicieni o

posedă şi dreptul Academiei de a organiza doctoratul, care nu e prevăzut

în lege. Consideră că dreptul de organizare a doctoratului poate fi acordat

Academiei Române şi opinia publică ar primi bine acest lucru, cu condiţia

ca acest lucru să corespundă cu misiunea Academiei.

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos este de părere că într-o ţară

civilizată nu trebuie exclusă Academia Română ca instituţie organizatoare

de doctorat.

Dl. Viorel Barbu – vicepreşedintele Academiei Române precizează

că mulţi cercetători din Academie nu au fost acceptaţi să conducă

doctoratul. Este cunoscut faptul că institutele Academiei sunt la nivelul

universităţilor. Consideră că se poate rezolva şi problema diplomelor.

Dl. deputat Sorin Lepşa crede că este foarte important ca Academia

Română să organizeze doctorat, mai ales că academicienii conduc

doctorate în universităţi. Trebuie clarificată problema diplomelor, ca să

fie recunoscute.

Supusă votului ordonanţa se aprobă cu unanimitate de voturi, cu

amendamentele care se regăsesc în raportul Comisiei.

Se continuă cu punctul 3 din ordinea de zi, proiectul de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.281/2000 pentru

prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanţa

Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării

activităţii de cercetare-dezvoltare.

Dl. secretar de stat Adrian Câmpurean prezintă pe scurt conţinutul

ordonanţei şi solicită Comisiei să se aprobe în forma prezentată.

Dl.preşedinte Anghel Stanciu supune votului ordonanţa. Se aprobă

cu unanimitate de voturi.
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Urmează punctul 4 din ordinea de zi, propunere legislativă privind

asigurarea învăţământului primar din mediul rural cu personal calificat.

Dl.preşedinte Anghel Stanciu propune ca iniţiatorul acestei

propuneri legislative să fie invitat în şedinţa viitoare, să-şi susţină punctul

de vedere. În consecinţă proiectul de lege se amână pentru următoarea

şedinţă de comisie.

În continuare dl.preşedinte Anghel Stanciu propune Comisiei să se

constituie o subcomisie de lucru care să actualizeze datele privind cele 20

de universităţi particulare a căror proiecte de lege de înfiinţare urmează a

fi introduse pe ordinea de zi, respectiv să stabilească criteriile de

eşalonare a dezbaterii proiectelor de lege în Comisie. Propune ca

subcomisia să fie formată din 11 membri şi să se respecte ponderea

politică, astfel PDSR – 4 membri, PRM – 3 membri, PNL – 1 membru,

PD – 1 membru, UDMR – 1 membru, Minorităţi – 1 membru. Supusă

votului, propunere se aprobă cu 18 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.

Componenţa subcomisiei de lucru este următoarea: P.D.S.R. -

Andronescu Ecaterina, Antonescu Napoleon, Petruş Octavian Constantin,

Andea Petru, P.R.M. - Stanciu Anghel, Mincu Iulian, Magheru Paul, P.D.

- Baciu Mihai, P.N.L. - Ionescu Anton, U.D.M.R. - Vekov Karoly Janos,

Minorităţi - Fotopolos Sotiris.

În continuare şi-a desfăşurat lucrările numai subcomisia constituită.

În urma dezbaterilor s-a hotărât ca experţii din partea Comisiei pentru

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, a Ministerului Educaţiei şi Cercetării

şi respectiv a C.N.E.A.A. să pregătească reactualizarea datelor pe care să

le pună la dispoziţia membrilor subcomisiei. De asemenea s-a propus să

se acorde o atenţie deosebită evaluării celor 20 de universităţi pe baza

următoarelor criterii: 1) gradul de acoperire cu cadre didactice proprii,

respectiv cu cadre didactice cu norma de bază şi cartea de muncă la

instituţia respectivă; 2) gradul de acoperire cu spaţii de învăţământ
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proprii, respectiv cu săli de cursuri, săli de seminarii şi laboratoare dotate

cu echipamentele necesare; 3) bugetul pentru cercetare; 4) cheltuieli pe

cap de student şi 5) gradul de complexitate al spectrului de specializări.

În baza acestor evaluări, subcomisia de lucru va propune Comisiei

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport eşalonarea proiectelor de lege

de înfiinţare a universităţilor particulare pentru dezbaterea lor în

următoarele şedinţe ale Comisiei.

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

închise lucrările şedinei.

PREŞEDINTE SECRETAR

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu       Prof.univ.dr.ing.Petru Andea
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