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PROCES - VERBAL

al şedinţelor reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,

      din ziua de 29 martie 2001

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 25 deputaţi, fiind absent dl.deputat

Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL.

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi:

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

- Ecaterina Andronescu - ministru

- Şerban Constantin Valeca - ministru delegat cu cercetarea ştiinţifică

- Mihai Păunică - director general

- Gheorghe Asanică - secretar general

Academia Română

- acad.Florin Filip - vicepreşedinte

- acad.Maia Simionescu - vicepreşedinte

- acad.Andrei Ţugulea - secretar general

- Mircea Boldescu - director economic

Ministerul Finanţelor Publice

- Gheorghe Gherghina - secretar de Stat
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- Popescu Moise - director general

- Petrescu Roxana - consilier

Ministerul Tineretului şi Sportului

- Georgiu Gingăraş - ministru

- Nicolae Mărăşescu - secretar de Stat

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.vicepreşedinte Anton Ionescu.

Alternativ, lucrările şedinţei vor fi conduse şi de dl.senator Păun Ion Otiman,

preşedintele Comisiei pentru învăţământ şi ştiinţă de la Senat.

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

- Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2001.

Dl. vicepreşedinte Anton Ionescu, invită pe d-na ministru Ecaterina

Andronescu, să prezinte sumele alocate pentru învăţământ şi cercetare şi să

confirme dacă sunt 4 % din PIB şi respectiv 0,8 % din PIB.

D-na ministru Ecaterina Andronescu prezintă pe scurt schiţa de buget.

Bugetul pentru învăţământ reprezintă 4 % şi nu sunt cuprinse veniturile proprii.

Principala caracteristică a bugetului, faţă de anul 2000, este descentralizarea

cheltuielilor pentru învăţământul preuniversitar. A încercat prin Normele

Metodologice puse la dispoziţia Comisiei, ca această operaţie să nu streseze

şcoala ci să vină în sprijinul ei. Astfel sumele vor ajunge la Consiliile Judeţene,

şi acestea împreună cu Inspectoratele Şcolare Judeţene, le vor repartiza pe

unităţi şcolare. În felul acesta sumele nu vor putea fi deturnate pentru alte

destinaţii. Doar punerea defectuoasă în aplicaţie a acestui mecanism ar putea

crea probleme, dar vor fi instruiţi toţi cei care trebuie să aplice prevederile

ordonanţei. Aceste prevederi se vor aplica de la 1 iulie a.c., după ce în luna iunie

se vor lua banii pentru concedii şi mărirea de salarii. Programele în derulare prin

credite de la Banca Mondială au rămas în bugetul Ministerul Educaţiei şi

Cercetării. Faţă de anul trecut sunt prevăzute sume mai mari pentru investiţii,

sunt prevăzute sume pentru calculatoare, pentru microbuze pentru transportul

elevilor (pentru 120 de localităţi), cuprinse în programul de relansare a
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învăţământului rural. În cei 4 % din PIB pentru învăţământ, nu sunt cuprinse

fondurile pentru cercetare. Cercetarea ştiinţifică are alocată o sumă dublă faţă de

anul precedent.

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos solicită o explicaţie privind defalcarea

sumelor şi modul cum este compus bugetul.

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu menţionează că a studiat proiectul Legii

Bugetului şi învăţământului îi revin 43.356 miliarde lei. Ar dori să ştie dacă

această sumă reprezintă într-adevăr 4 % din PIB.

D-na consilier Petrescu Roxana răspunde că, într-adevăr, există o

diferenţă de 50 miliarde lei. În continuare explică cum sunt prevăzute sumele în

Legea Bugetului pentru  salarii, manuale, burse etc.

D-na senator Antoaneta Dobrescu solicită ca Inspectoratele Şcolare

Judeţene să fie incluse în acest circuit de repartizare a sumelor către unităţile

şcolare, să aibe o legătură mai solidă cu Consiliile Judeţene, nu numai de

asistenţă tehnică fiind în acest fel o garanţie în desfăşurarea în bune condiţii a

noului mecanism.

Dl.preşedinte Păun Ion Otiman întreabă dacă este reglementat

mecanismul prin care T.V.A.-ul colectat ajunge în trezorerii şi de acolo în şcoli ?

În urma discuţiilor din teritoriu a constatat că nu s-au primit dispoziţii în acest

sens. În continuare, mai adresează câteva întrebări reprezentanţilor Ministeruui

Educaţiei şi Cercetării, referitoare la sumele alocate la cheltuielile de capital,

transferuri pentru învăţământul superior, cercetarea ştiinţifică şi aminteşte de

protestul Federaţiilor sindicale legat de tichetele de masă.

Dl.director general Mihai Păunică, răspunde întrebărilor adresate,

exemplificând cum sunt alocate sumele, pe capitole şi anexe în proiectul Legii

Bugetului de Stat pe anul 2001.

D-na ministru Ecaterina Andronescu precizează, referitor la tichetele de

masă că, au avut loc discuţii cu sindicatele din învăţământ şi într-o primă etapă

au dorit ca sumele să fie alocate în tichete de masă. O asemenea soluţie era
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scutită de impozit, dar sumele nu erau trecute în cartea de muncă şi s-a renunţat

la ea, optându-se pentru majorarea eşaolnată a salariilor, 7 - 7 - 6 %, care deşi

este impozabilă, este prinsă în cartea de muncă.În acest moment nu există surse

financiare pentru tichetele de masă, dar se pot acoperi din veniturile proprii.

Dl.deputat Napoleon Antonescu face un scurt comentariu asupra

proiectului de buget şi arată că suma pentru învăţământul superior, la finanţarea

de bază, este insuficientă şi solicită ca la rectificare să se acorde 4 - 500 miliarde

lei. De asemenea consideră că şi la reparaţii capitale suma este foarte mică.

D-na ministru Ecaterina Andronescu este de acord că la reparaţii capitale

suma este mică, dar va solicita o mărire a sumei la rectificare. Este de părere că

fondurile trebuie mai bine gospodărite, să nu se facă cheltuieli fără folos. De

asemenea, arată că suma pentru reparaţii capitale din proiectul legii bugetului

cuprinde numai învăţământul superior, iar învăţământul preuniversitar se

regăseşte la consiliile locale. Menţionează că au fost multe investiţii începute şi

de câţiva ani nu s-au primit sume, iar politica acestui Buget a fost de a se

termina investiţiile începute.

Dl.deputat Mihai Radan întreabă reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi

Cercetării dacă calculatoarele, microbuzele, sunt repartizate pe judeţe.

D-na ministru Ecaterina Andronescu răspunde că sunt alese 120 de

localităţi, pe criteriul infrastructurii, şi cheltuielile pentru microbuze sunt

cuprinse în bugetul central.

Dl.preşedinte Păun Ion Otiman întreabă dacă sumele pentru alocaţiile

studenţilor, bursele,  sunt acoperitoare, luându-se în calcul inflaţia. De

asemenea, dacă reducerera cu 50 % a transportului pentru studenţi este asigurată

şi dacă capitolul subvenţii acoperă nivelul pentru un loc în cămin.

D-na ministru Ecaterina Andronescu prezintă sumele alocate în proiectul

Legii Bugetului pentru burse, cămine, cantine. Menţionează că cheltuielile

pentru transportul studenţilor sunt trecute la Ministerul Transporturilor.
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Dl.deputat Napoleon Antonescu arată că transportul urban al studenţilor a

rămas la universităţi şi se încarcă mult activitatea secretariatelor. Ar trebui să

apară o Hotărâre de Guvern care să prevadă o reducere cu 50 % a transportului

şi CFR şi urban pentru studenţi şi birocraţia dispare.

D-na ministru Ecaterina Andronescu spune că va avea în vedere, în viitor,

găsirea soluţiilor cele mai bune pentru aceste probleme.

D-na senator Antoaneta Dobrescu consideră că nu trebuie să se voteze

încă nimic, până când nu vor avea loc discuţii şi în teritoriu şi fiecare

parlamentar să poată face propuneri corespunzătoare.

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu supune votului propunerea de a se

întâlni cele două comisii reunite, luni, 2 aprilie a.c., ora 12, pentru a se putea

interveni cu amendamente şi tot în cursul zilei de luni să se elaboreze avizul

comisiilor. Propunerea se aprobă cu unanimitate de voturi.

Dl.senator Avram Filipaş propune, pentru viitor, ca unele venituri de la

universităţile particulare care vor fi acreditate, să devină o sursă financiară

pentru învăţământ.

Dl.senator Gheorghe Bunduc întreabă dacă s-a avut în vedere, pentru

copii din afara ţării, sume pentru burse şi manuale.

D-na ministrua Ecaterina Andronescu confirmă că sunt prevăzute aceste

sume.

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu solicită d-lui secretar de stat Gherghina,

să explice art.13 (3), deoarece consideră că are trei nedeterminări.

Dl.secretar de stat Gheorghe Gherghina face precizările cuvenite acestui

articol.

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu consideră că suma alocată cercetării

reprezintă un salt pozitiv şi ar dori să ştie cum sunt repartizate aceste sume.

Dl.ministru Şerban Constantin Valeca explică repartizarea sumelor

alocate cercetării, pentru programul Orizont 2000, Planul Naţional de cercetare.
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Dl.preşedinte Păun Ion Otiman arată că fosta ANŞTI făcea o alocare pe

sectoare şi ar dori să ştie dacă acum este la fel ? De asemenea, întreabă dacă se

va extinde competiţia la granturi.?

Dl.ministru Şerban Valeca răspunde că pentru Planul Naţional, schema

programelor va fi introdusă în analiză după aprobarea Guvernului.

Se continuă cu dezbaterea bugetului repartizat Academiei Române, iar

lucrările şedinţei sunt conduse de dl.preşedinte Păun Ion Otiman, care dă

cuvântul reprezentanţilor Academiei pentru a-şi exprima punctul de vedere faţă

de sumele alocate.

D-na acad.Maia Simionescu prezintă bugetul alocat Academiei şi cere

corectarea bugetului prin acordarea a 117 miliarde, pentru a se putea continua

activitatea, altfel vor trebui să facă o reducere de personal de 62 %, ceea ce ar

conduce la un colaps. De asemenea, solicită introducerea unui amendament care

să prevadă gratuitatea călătoriilor CFR pentru membrii Academiei.

Dl.acad.Andrei Ţugulea solicită ca Academia Română să fie tratată la fel

ca celelalte ministere, deoarece este ordonator principal de credite.

Dl.secretar de stat Gheorghe Gherghina explică bugetul alocat Academiei

Române şi arată că Ministerul de Finanţe a asigurat o creştere a sumelor, în

termeni reali, de 34 %. Solicitările Academiei sunt de 81 %, ceea ce nu este

posibil de asigurat. În ceea ce priveşte dreptul de transport, Academia Română

va trebui să facă un act normativ distinct pentru rezolvarea acestei probleme.

Dl.preşedinte Păun Ion Otiman face precizarea ca amendamentele

solicitate de Academie să fie înaintate în scris, pentru a putea fi votate în şedinţa

de luni.

Dl.senator Gheorghe Buzatu - vicepreşedintele Senatului, consideră că

cercetarea nu trebuie sacrificată şi trebuie găsite surse pentru a se putea acoperi

solicitările Academiei Române, care are mare nevoie de sprijin.

După pauză, se continuă cu dezbaterile la bugetul repartizat Ministeruluiu

Tineretului şi Sportului, iar lucrările şedinţei sunt conduse de dl.vicepreşedinte
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Anton Ionescu, care solicită ca reprezentanţii ministerului să-şi prezinte punctul

de vedere.

Dl.secretar de stat Nicolae Mărăşescu face o prezentare a sumelor alocate

Ministerului Tineretului şi Sportului şi arată că există o creştere de 5 miliarde lei

faţă de anul 2000. Deşi anul 2000 a fost an olimpic nu au fost prevăzute sume

speciale, toate cheltuielile au fost suportate de C.O.R. Anul 2001 sunt prevăzute

un număr mărit de cupe europene. În concluzie, cu bugetul repartizat se poate

trăi şi există o promisiune de suplimentare la rectificare.

Dl.deputat Nicolae Vasilescu arată că a studiat bugetul repartizat

Ministerului Tineretului şi Sportului şi are cea mare mare scădere faţă de toate

ministerele. În continuare prezintă date concrete care reflectă acest lucru.

Menţionează că a redactat un amendament şi în continuare prezintă sumele şi

sursele de finanţare.

Dl.vicepreşedinte Anton Ionescu reaminteşte că se pot depune

amendamente până luni, 2 aprilie, la ora 12, când se vor relua dezbaterile şi

declară închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE       SECRETAR

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