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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 iunie 2009 
 
 

Şedinţele Comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 iunie 2009 au avut 
următoarea ordine de zi: 

 
Marţi, 16 iunie 2009 

Ora 15.00 
 

 Informare cu privire la ciclul olimpic, participarea sportivilor români 
la olimpiade şi organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European în 
anul 2013 în România. 
 INVITAT: Domnul Octavian MORARIU – Preşedintele Comitetului 
Olimpic şi Sportiv Român 

 
 

Miercuri, 17  iunie 2009 şi joi, 18 iunie 2009 
Ora 10.00 – până la epuizarea ordinei de zi 

 
AVIZ  

1. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
creşei. Pl.x  270/2009. Aviz. Termen: 16 iunie 2009. Iniţiatori: deputaţi: 
Ardeleanu Sanda-Maria, Gospodaru Gabriel-Dan, Movilă Petru, Neculai 
Marius, Păduraru Nicuşor, Ciuhodaru Tudor, Grama Horia, Iordache Florin, 
Luca Ciprian-Florin, Lup Silvestru Mircea, Nosa Iuliu, Steriu Valeriu-Andrei, 
Amet Aledin, Ganţ Ovidiu Victor, Grosaru Mircea, Ibram Iusein, Mircovici 
Niculae, Păun Nicolae, Popov Duşan, Zisopol Dragoş Gabriel, senatori Badea 
Viorel Riceard, Onofrei Orest. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
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RAPOARTE  
1. Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului Bancar Român din 

municipiul Bucureşti. Plx 565/2007. Raport. Termen: aprobare B.P. 15 
noiembrie 2007. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 2. Propunere legislativă privind învăţământul superior. Pl.x 276/2009. 
Raport. Termen: 24 iunie 2009. Iniţiatori: deputaţi PNL: Almăjanu Marin, 
Atanasiu Teodor, Berci Vasile, Bordeianu Dan, Bostan Emil, Buda Viorel-
Vasile, Budurescu Daniel-Stamate, Buican Cristian, Burlacu Cristian-Ion, 
Calimente Mihăiţă, Cazan Mircea Vasile, Chiţoiu Daniel, Cristian Horia, 
Dobre Ciprian Minodor, Donţu Mihai-Aurel, Dragomir Gheorghe, 
Dumitrică George Ionuţ, Gavrilescu Graţiela Leocadia, Gerea Andrei Dominic, 
Gorghiu Alina-Ştefania, Holban Titi, Horj Pavel, Jolţa Nicolae, 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen, Orban Ludovic, Palaşcă Viorel, Pieptea Cornel, 
Pocora Cristina-Ancuţa, Popa Octavian-Marius, Popescu-Tăriceanu Călin 
Constantin Anton, Pop Virgil, Rebenciuc Neculai, Scutaru Adrian George, 
Stroe Ionuţ-Marian, Tuşa Adriana Diana, Ţaga Claudiu, Ţintean Ioan, 
Ţurcanu Florin, Uioreanu Horea-Dorin, Varga Lucia-Ana, Voicu Mihai 
Alexandru; senatori PNL: Berca Gabriel, Bîgiu Marian Cristinel, 
Boitan Minerva, Câmpanu Liviu, David Cristian, Frâncu Emilian Valentin, 
Ghişe Ioan, Haşotti Puiu, Ichim Paul, Măgureanu Cezar Mircea, 
Nicoară Romeo Florin, Oprea Mario-Ovidiu, Paşca Liviu Titus, Popa Cornel, 
Robu Nicolae, Ţopescu Cristian George. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
 3. Propunere legislativă privind învăţământul preuniversitar. Pl.x 
277/2009. Raport. Termen: 24 iunie 2009. Iniţiatori: deputaţi PNL: 

Almăjanu Marin, Atanasiu Teodor, Berci Vasile, Bordeianu Dan, Bostan Emil, 
Buda Viorel-Vasile, Budurescu Daniel-Stamate, Buican Cristian, 
Burlacu Cristian-Ion, Calimente Mihăiţă, Cazan Mircea Vasile, Chiţoiu Daniel, 
Cristian Horia, Dobre Ciprian Minodor, Donţu Mihai-Aurel, 
Dragomir Gheorghe, Dumitrică George Ionuţ, Gavrilescu Graţiela Leocadia, 
Gerea Andrei Dominic, Gorghiu Alina-Ştefania, Holban Titi, Horj Pavel, 
Jolţa Nicolae, Nicolăescu Gheorghe-Eugen, Orban Ludovic, Palaşcă Viorel, 
Pieptea Cornel, Pocora Cristina-Ancuţa, Popa Octavian-Marius, Popescu-
Tăriceanu Călin Constantin Anton, Rebenciuc Neculai, Scutaru Adrian George, 
Stroe Ionuţ-Marian, Tuşa Adriana Diana, Ţaga Claudiu, Ţintean Ioan, 
Ţurcanu Florin, Uioreanu Horea-Dorin, Varga Lucia-Ana, Voicu Mihai 
Alexandru; senatori PNL: Berca Gabriel, Bîgiu Marian Cristinel, 
Boitan Minerva, Câmpanu Liviu, David Cristian, Frâncu Emilian Valentin, 
Ghişe Ioan, Haşotti Puiu, Ichim Paul, Măgureanu Cezar Mircea, 
Nicoară Romeo Florin, Oprea Mario-Ovidiu, Paşca Liviu Titus, Popa Cornel, 
Robu Nicolae, Ţopescu Cristian George. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
 4. Propunere legislativă privind statutul personalului didactic. Pl.x 
278/2009. Raport. Termen: 24 iunie 2009. Iniţiatori: deputaţi PNL: Almăjanu 
Marin, Atanasiu Teodor, Berci Vasile, Bordeianu Dan, Bostan Emil, Buda 
Viorel-Vasile, Budurescu Daniel-Stamate, Buican Cristian, Burlacu Cristian-
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Ion, Calimente Mihăiţă, Cazan Mircea Vasile, Chiţoiu Daniel, Cristian Horia, 
Dobre Ciprian Minodor, Donţu Mihai-Aurel, Dragomir Gheorghe, Dumitrică 
George Ionuţ, Gavrilescu Graţiela Leocadia, Gerea Andrei Dominic, Gorghiu 
Alina-Ştefania, Holban Titi, Horj Pavel, Jolţa Nicolae, Nicolăescu Gheorghe-
Eugen, Orban Ludovic, Palaşcă Viorel, Pieptea Cornel, Pocora Cristina-
Ancuţa, Popa Octavian-Marius, Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton, 
Rebenciuc Neculai, Scutaru Adrian George, Stroe Ionuţ-Marian, Tuşa Adriana 
Diana, Ţaga Claudiu, Ţintean Ioan, Ţurcanu Florin, Uioreanu Horea-Dorin, 
Varga Lucia-Ana, Voicu Mihai Alexandru; senatori PNL: Berca Gabriel, Bîgiu 
Marian Cristinel, Boitan Minerva, Câmpanu Liviu, David Cristian, Frâncu 
Emilian Valentin, Ghişe Ioan, Haşotti Puiu, Ichim Paul, Măgureanu Cezar 
Mircea, Nicoară Romeo Florin, Oprea Mario-Ovidiu, Paşca Liviu Titus, Popa 
Cornel, Robu Nicolae, Ţopescu Cristian George. C.D. – Prima Cameră 
sesizată. 
 
 

Marţi, 16 iunie  2009 
 

Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. 
Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Dezbaterea a început cu prezentarea domnului preşedinte Octavian 
Morariu referitoare la ciclul olimpic şi la participarea sportivilor români la 
olimpiade.  
 Jocurile olimpice sunt o competiţie internaţională, multisport, un mare 
festival al sportului mondial, la care participă 205 ţări din 5 continente şi se 
celebrează din 4 în 4 ani 
 Prima ediţie din epoca modernă a Jocurilor Olimpiadei (JO vară)  a avut 
loc la Atena în anul 1896, iar a Jocurilor Olimpice de iarnă (JO iarnă), 
cuprinzând sporturi care se practică pe zăpadă şi pe gheaţă, la Chamonix în anul 
1924. 
 Următoarele Jocuri Olimpice de iarnă vor avea loc la Vancouver în anul 
2010, iar cele de vară la Londra în anul 2012.  
 Prima participare a unui sportiv român la Jocurile Olimpice de vară a fost 
la  ediţia a II-a de la Paris (1900) - George Plagino, proba de tir cu talere. Prima 
medalie câştigată de sportivii români a fost la ediţia a VIII-a de la Paris (1924), 
medalia de bronz, la rugby. Primul campion olimpic roman a fost la ediţia a XV-
a de la Helsinki (1952) - Iosif SARBU, tir (puşca 50 m culcat). 
 Până acum, România a câştigat 292 de medalii la JO de vară  (86 de aur, 
89 de argint, 117 de bronz) şi o medalie de bronz la JO de iarnă (bob 2 persoane, 
Grenoble, 1968). 
 Principalele activităţi desfăşurate la primul nivel la Proiectul  
“Participarea României la Jocurile Olimpice” sunt: identificarea potenţialului 
olimpic şi constituirea de loturi olimpice, relaţia cu forurile internaţionale, 
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activitatea anti-doping (educaţie, testări), cazări (în şi în afara Satului Olimpic), 
asistenţa tehnică şi financiară, ticketing, asigurări materiale şi echipamente, 
programul pentru demnitari, alcătuirea echipei olimpice, program de marketing 
– media, asigurare transport (delegaţie, materiale şi echipamente), activităţi 
operaţionale în timpul JO, acreditare şi înscriere, asistenţă medicală, logistica şi 
rate-card, analiză, raportare şi decontare. Aceste activităţi au fost finalizate 
pentru JO de la Vancouver şi sunt în derulare pentru JO de la Londra.  
 Loturile olimpice aflate în pregătire pentru JO de la Vancouver sunt 
formate din 40 de sportivi şi 35 de persoane din colectivul tehnic, pentru biatlon, 
schi fond, schi alpin, sărituri cu schiurile, bob, sanie, skeleton, patinaj – shart-
track şi patinaj-viteză.  
 În concluzie, pentru Vancouver pregătirile sunt finalizate, nu există 
probleme deosebite, iar pentru Londra tot ce s-a putut demara până în acest 
moment s-a demarat, în limita fondurilor.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a întrebat care sunt 
problemele legate de finanţarea şi colectarea de fonduri, dar şi sursele de 
finanţare ale Comitetului Olimpic Sportiv Român (COSR). 
 Domnul preşedinte Octavian Morariu a precizat că COSR-ul este finanţat 
din patru surse: de la bugetul de stat; din venituri proprii (cotă parte din taxe şi 
accize); finanţare de la Comitetul Internaţional Olimpic (finanţări specifice pe 
programe sportive primite, pentru antrenori şi sportivi, de la solidaritatea 
olimpică); parteneriate şi sponsorizări, care acum nu sunt în cea mai bună formă 
din cauza economiei şi a legislaţiei, care ar trebui să fie mai îndrăzneaţă. 
România accesează cel mai bine fondurile pentru pregătirea sportivilor. 
Finanţarea federaţiilor sportive nu se face de către COSR, ci direct de Ministerul 
Tineretului şi Sportului. COSR finanţează federaţiile ocazional, pe programe. 
Ministerul Tineretului şi Sportului finanţează şi o bună parte din pregătirea 
olimpică. În clipa de faţă, nu există o motivaţie fiscală şi o asimilare a sportului 
cu o activitate privată, pentru a se putea primi sume importante de bani din 
domeniul privat.  
 Domnul deputat Damian Florea a întrebat dacă este adevărat că sportivii 
care au luat medalii nu au primit sumele cuvenite pentru premiere, prevăzuţi în 
HG 1447/2007. O altă problemă este cea legată de deschiderea târzie a 
finanţărilor, care atrage după sine primirea cu întârziere a banilor. Trebuie 
manageriate foarte bine sumele de bani din sport pentru a nu se avea probleme 
în viitor.  
 Domnul preşedinte Octavian Morariu a răspuns că a discutat această 
problemă şi cu doamna ministru Monica Maria Iacob-Ridzi şi probabil după 
rectificarea bugetară se vor mai rezolva aceste probleme, care sunt reale. Totuşi, 
se pare că solicitările existente sunt făcute de staff-ul federaţiilor (preşedinte, 
secretari etc.), nu de către sportivi. Bugetul tineretului este diferit de cel al 
sportului. Până în acest moment nu există semnale că prin rectificarea bugetară 
bugetul sportului va fi semnificativ diminuat.  
 Domnul deputat Dan-Radu Zătreanu a apreciat că rezultatele la Olimpiada 
de la Beijing din 2008 au fost foarte slabe. A întrebat care este situaţia centrelor 
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olimpice şi care sunt, nominal, sponsorii COSR ? Domnul deputat Zătreanu a 
informat membrii Comisiei şi invitaţii din partea COSR că lucrează la o 
iniţiativă legislativă care are ca obiect de reglementare medicina sportivă. Pentru 
buna legiferare a acestui domeniu a colaborat cu reprezentanţi ai Institutului de 
Medicină Sportivă. 
 Domnul preşedinte Octavian Morariu a subliniat că în sport nu s-a făcut o 
reformă, care să pună sportul la nivelul modificărilor din societate. Reforma în 
sport a fost amânată continuu, pentru că federaţiile sportive sunt foarte 
conservatoare. Activitatea din sport este jumătate la nivelul de dinainte de 1989, 
iar jumătate după 1989. COSR printr-un comitet format din reprezentanţi ai 
federaţiilor sportive lucrează la un pachet de modificări ale legislaţiei sportive. 
Legislaţia din acest domeniu este depăşită. Acest proces este foarte laborios, 
deoarece trebuie modificate toate legile care au elemente referitoare la sport şi 
educaţie fizică. Codul fiscal este şi el foarte important. Rezultatele de până în 
2000 sunt cele rezultate din inerţie, din munca depusă de sportivi şi antrenori 
până în 1989. Formarea unui campion olimpic necesită între 10 şi 14 ani. Nu 
mai sunt specialişti în  sportul românesc, nu mai este motivaţie socială, 
antrenorii de nivel mediu au plecat să antreneze pentru un salariu mai mare. 
Ştiinţa sportului este sub nivelul zero. Până în 1989 exportam ştiinţa sportului. 
Există o problemă în eficacitatea actului de învăţământ în domeniul sportului. 
Înainte de 1989 exista o motivaţie socială profundă pentru cei din mediul rural 
pentru sport. Aceasta a continuat şi după 1990, dar au apărut alte motivaţii mai 
atractive. Sponsorii COSR au fost Romtelecom şi Alexandrion. Romtelecom nu 
a mai putut finanţa în ultima perioadă. În acest moment se negociază un contract 
de sponsorizare cu societăţi de asigurări, pentru realizarea asigurărilor 
sportivilor, care sunt foarte costisitoare.  
 Domnul deputat Mihai Surpăţeanu a considerat că ne aflăm într-un cerc 
vicios şi performanţele slabe din ultimii ani a dus la această situaţie în sport. În 
sport nu mai există modele noi pentru copii. 
 Domnul preşedinte Octavian Morariu a menţionat faptul că în sport, copii 
au nevoie de modele şi încă nu s-au creat alte modele în afară de Nadia 
Comăneci, Ion Ţiriac, Ilie Năstase. Consideră că va trebui să se acţioneze la 
ştiinţa sportului. La Izvorani se va înfiinţa o Academie Olimpică de Excelenţă, 
care se doreşte a fi un element de elan pentru ştiinţa sportului. Referitor la 
centrele olimpice trebuie menţionat faptul că în acest moment sunt 474 sportivi 
în centrele de juniori. Centrele olimpice sunt un fel de paliativ, mergând până la 
desfiinţarea cluburilor sportive şcolare. Centrele olimpice de tineret nu ar trebui 
să facă obiectul activităţii COSR; de acestea ar trebui să se ocupă autorităţile 
centrale şi locale. COSR ar trebui să se ocupe doar de elită. Totuşi, trebuie avut 
în vedere faptul că performanţa acestor tineri este foarte mare, peste 25 %.  
 Doamna deputat Doiniţa-Mariana Chircu a întrebat care este opinia COSR 
faţă de reducerea orelor de sport din planurile cadru.  
 Domnul preşedinte Octavian Morariu a subliniat că COSR nu este de 
acord cu reducerea orelor de sport. Este de părere că televiziunea şi radioul 
public pot face mai mult pentru promovarea sportului şi popularizarea mişcării 
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olimpice şi a campionilor olimpici. Trebuie subliniat faptul că pentru copii este 
foarte importantă competiţia. 
 Domnul deputat Dragoş Zisopol a subliniat că revitalizarea sportului 
poate fi rezolvată printr-un manageriat bun.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că se va avea în 
vedere ca Ministerul Tineretului şi Sportului să prezinte Comisiei care este 
situaţia cu restanţele la plata sumelor privind primele pentru sportivi şi antrenori. 
Trebuie observat faptul că în programele partidelor politice se acordă prea puţin 
spaţiu acestui domeniu. Prin Televiziunea Română trebuie prezentate 
competiţiile din toate sporturile, nu numai cele profitabile, precum fotbalul. 
Programul Naţional „Daciada” de dinainte de 1989 aduna foarte mulţi sportivi 
tineri. Ar trebui reluat un astfel de program. 
 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român 

- Octavian Morariu – preşedinte 
- Arthur Hoffman  - secretar general adjunct 
- Florin Mişcă – director general  

 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 

 - Cristian-Sorin Dumitrescu    
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő    
 - Doina Burcău   

- Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu  
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf  
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică 
 - Anna-Lili Farkas 
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin 
 - Gheorghe Hogea  

- Şerban Răzvan Mustea 
 - Csilla-Mária Petö  
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman  

- Ana Adriana Săftoiu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
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 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  

- Radu Costin Vasilică  
- Dan-Radu Zătreanu 
- Dragoş Gabriel Zisopol. 

 
 La şedinţa Comisiei a absentat doamna deputat Monica Maria Iacob-
Ridzi. 
 
 

Miercuri, 18 iunie 2009 
 

  
 Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. 
Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei. 
 Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi. 
 Dezbaterile au început cu propunerea legislativă privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea creşei (Pl.x  270/2009). 
 Domnul consilier Petru Andea prezintă propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei, ca unitate 
sanitară, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de către direcţiile de 
sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. Creşele ar trebui să 
asigure creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor cu vârsta până la trei ani. 
Propunerea legislativă are în vedere abrogarea actualei reglementări în domeniu,  
Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei, în 
scopul creării unui cadru legal complet şi adecvat acestei instituţii. 
Reglementarea reprezentată de Legea nr.263/2007 este considerată de iniţiatorii 
propunerii inadecvată, deoarece, în prezent, creşele din sistemul public sunt 
organizate ca structuri care oferă servicii sociale specializate, coordonate 
metodologic de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării  şi Ministerul Sănătăţii Publice. Autorii 
propunerii legislative consideră că aceste entităţi trebuie să fie unităţi sanitare, 
atât pentru faptul că oferă servicii pentru dezvoltarea psihomotorie a copiilor, cât 
şi pentru că personalul acestora are o pregătire profesională medicală şi 
desfăşoară activităţi proprii pediatriei, ramură a medicinii ce studiază esenţial 
puericultura. Din analiza comparativă a celor două texte de lege se poate 
constata că această propunere aduce o scădere, eliminarea din activitatea 
creşelor a educaţiei timpurii. Fără implicarea Ministerului Educaţiei în 
coordonarea acestor instituţii, creşele nu ar mai avea rol de educare, ci doar de 
îngrijire. 
 Domnul deputat Dragoş Zisopol, în calitate de iniţiator, a solicitat 
amânarea dezbaterii.  
 Doamna secretar de stat Oana Badea a precizat că propunerea legislativă 
nu are un Punct de vedere oficial, formulat de la Guvern. Totuşi, trebuie precizat 
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faptul că, în acest moment, la Comisia pentru învăţământ a Senatului există o 
iniţiativă cu acelaşi obiect de reglementare. Pe de altă parte, Guvernul lucrează 
la un proiect care vizează creşele. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a subliniat faptul că 
propunerea legislativă ridică o problemă importantă şi anume excluderea 
educaţiei timpurii. 
 Domnul vicepreşedinte Josif Koto a arătat că educaţia timpurie este 
întemeiată, iar Comisia a militat întotdeauna pentru o reformă a învăţământului 
făcută în mod profesional, în consecinţă propune eliberarea unui aviz negativ. 
 Doamna deputat Doiniţa Chircu s-a declarat de acord cu eliberarea 
avizului negativ deoarece legea are multe imperfecţiuni. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu supune votului eliberarea 
avizului negativ, care s-a aprobat cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 
 S-a continuat cu proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Bancar 
Român din municipiul Bucureşti (Plx 565/2007).  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că la ultima 
dezbatere s-a hotărât ca Institutul Bancar Român să aducă un document 
autentificat care să ateste situaţia patrimoniului. 
 Domnul vicepreşedinte Iosif Koto, în calitate de raportor, a arătat că miza 
discuţiilor a fost dacă în cazul dizolvării fundaţiei, patrimoniul revine 
fondatorilor şi dacă acesta cuprinde şi bani publici. Din documentaţia depusă de 
Institutul Bancar Român, semnată de domnul Petru Rareş, Preşedintele 
Consiliului de administraţie al Institutului Bancar Român şi de doamna Daniela 
Ilie, director al Băncii Naţionale a României, reiese că problemele ridicate în 
dezbaterile Comisiei sunt rezolvate. Domnul vicepreşedinte Iosif Koto a citat 
din documentul primit: „Ca urmare a solicitării Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor privind prezentarea documentelor 
necesare acreditării Facultăţii de Management Financiar ca instituţie de 
învăţământ superior sub denumirea de Universitatea Financiar – Bancară, la data 
de 23 aprilie a.c., Facultatea de Management Financiar – structură universitară a 
Institutului Bancar Român – a solicitat sprijin acestuia pentru a dovedi 
îndeplinirea condiţiilor legale necesare acreditării menţionate;”, „Subliniem 
faptul că, ulterior datei de 01.11.2005 la care  a avut loc separarea structurii 
universitare (Facultatea de Management Financiar) de Institutul Bancar Român, 
contribuţia Băncii Naţionale a României la formarea resurselor financiare ale 
Institutului Bancar Român s-a calculat numai pe baza veniturilor şi cheltuielilor 
proprii ale Institutului Bancar Român, excluzându-se cele ale structurii 
universitare; astfel, patrimoniul constituit de Facultatea de Management 
Financiar în perioada 01.11.2005 -31.12.2008. în valoare de inventar de 
127.351,42 lei (Anexa nr. 1), a fost finanţat integral pe baza resurselor financiare 
proprii ale structurii universitare (taxele de şcolarizare obţinute din activitatea de 
învăţământ superior);” şi „În consecinţă, Institutul Bancar Român va emite către 
Asociaţia Millenium Tres o promisiune de transfer a unui patrimoniu în valoare 
totală de inventar de 127.351,42 lei, transferul urmând a se efectua definitiv şi 
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irevocabil, cu titlul gratuit, sub condiţia suspensivă a dobândirii statutului de 
persoană juridică de drept privat.”De aceea, considerăm că în aceste condiţii se 
poate aproba legea de înfiinţare.  
 Doamna secretar de stat Oana Badea a menţionat că Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării nu are obiecţii în aprobarea proiectului de lege.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului proiectul de 
lege care a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
  
 Dezbaterile au continuat cu cele trei propuneri legislative privind 
învăţământul superior, învăţământul preuniversitar şi statutul personalului 
didactic, depuse de Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal din 
Camera Deputaţilor şi Senat (Plx 276/09, Plx 277/09, Plx 278/09).  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a subliniat că după 
modificarea Constituţiei, Camera Deputaţilor nu este Cameră decizională pentru 
domeniul învăţământ. Acest Pachet, cod al educaţiei, are termen de 45 de zile, 
altfel se adoptă tacit. Termenul de depunere a rapoartelor este 24 iunie 2009.  
Din punct de vedere procedural, a considerat că este inadmisibil să dezbaţi un 
pachet de legi într-un termen atât de scurt. În aceste condiţii, aceste propuneri 
legislative nu se pot trata decât cu superficialitate. De asemenea, referitor la 
asumarea răspunderii Guvernului, această asumare se face pe o lege, nu pe un 
pachet de legi. Domnul preşedinte a solicitat în mod expres ca doamna secretar 
de stat Oana Badea să transmită doamnei ministru Ecaterina Andronescu ca 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării să nu facă aceeaşi greşeală şi să vină 
cu un pachet legislativ privind învăţământul, ci pe rând, cu proiecte de legi 
pentru fiecare domeniu, pentru a putea fi dezbătute şi analizate, conform 
importanţei cuvenite.  
 Domnul consilier Petru Andea a făcut referiri la întregul pachet legislativ 
şi a arătat că aceste este identic cu cel care a fost supus dezbaterii publice în anul 
2007 şi care nu a trecut de Guvern, nu a fost însuşit de fostul Guvern, al cărui 
minister la elaborat, pentru a veni la Parlament. Acest pachet are multe elemente 
de fond lipsă: nu dă o imagine de ansamblu; raportul anual care trebuie elaborat 
de Ministerul Educaţiei este trecut doar în propunerea referitoare la învăţământul 
superior, deşi trebuie să cuprindă tot sistemul de învăţământ; prevederea 
referitoare la acordarea a 6% din PIB pentru învăţământ este trecută doar în 
propunerea referitoare la învăţământul superior, deşi trebuie să cuprinsă tot 
sistemul de învăţământ; responsabilităţile ministerului pentru învăţământul 
superior şi cel preuniversitar sunt diferite, fiind tratate difuz pentru învăţământul 
preuniversitar; etc. De asemenea, a arătat că propunerile legislative nu sunt 
complete şi în forma prezentată nu pot fi aprobate.   
 Domnul deputat Vasile Berci s-a declarat nelămurit de faptul că se invocă 
mereu nevoia de reformă în învăţământ, dar nu se întâmplă nimic. A fost semnat 
un Pact pentru educaţie, iar la minister se lucrează la un pachet de legi A 
precizat că propunerile legislative care sunt acum în dezbatere au fost procesate 
în guvernarea anterioară, au fost supuse şi dezbaterii publice. Ce s-a întâmplat 
cu pachetul elaborat de Preşedinţie? Doamna ministru Ecaterina Andronescu  a 
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promis că până la 14 aprilie 2009 va depune la Parlament pachetul de legi 
privind învăţământul, dar acesta nu a fost depus. Dacă există acest pachet 
legislativ la minister, să fie depus, să se conexeze cu cel depus de Grupul 
parlamentar al PNL şi în urma dezbaterii să apară un set de legi complexe, 
cuprinzătoare pentru sistemul de învăţământ.  
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a făcut un apel către toate forţele 
politice să se lase orice fel de partizanat politic, deoarece timp de 20 de ani toţi 
s-au jucat de-a reforma şi învăţământul se află într-un moment dificil. A se face 
în continuare experimente conduce la o situaţie confuză în sistem. A propus 
respingerea pachetului de legi.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a precizat că, de-a lungul timpului s-a 
dovedit că toate legile asumate de Guvern, de exemplu pachetul pentru sănătate, 
justiţie, anticorupţie, au fost un eşec. Este de părere că singura modalitate ca 
legile să fie trainice este dezbaterea acestora pe rând în Parlament.  
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a considerat că este nevoie de o 
asumare politică responsabilă a celor două mari partide de la guvernare pentru 
domeniul învăţământ deoarece decredibilizarea şcolii este foarte gravă.  
 Domnul vicepreşedinte Josif Koto a subliniat că Grupul parlamentar al 
UDMR doreşte pentru sistemul de învăţământ implementarea unei reforme reale 
pentru secolul XXI. În urma analizei pachetului de legi al Grupului parlamentar 
al PNL, consideră că deşi are unele principii bune, are şi multe lacune, printre 
care şi procesul de descentralizare, calitatea actului de învăţământ, 
inspectoratele şcolare. În consecinţă, propunere respingerea celor trei propuneri 
legislative. 
 Doamna deputat Adriana  Săftoiu a fost de acord că este o criză de timp şi 
sistemul de învăţământ are probleme, dar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării nu a depus nimic, Comisia prezidenţială nu a depus nimic în Parlament, 
atunci nu există nişte proiecte pe care să se discute. Toată lumea este de acord cu 
nişte principii, dar nu se ştie ce este de făcut. 
 Domnul deputat George Ionuţ Dumitrică a solicitat reprezentantului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării să prezinte în ce stadiu se află 
pachetul de legi privind învăţământul. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a considerat că trebuie respinse 
aceste propuneri dintr-un simplu motiv: a le lăsa să meargă mai departe ar 
însemna punerea unei piedici în calea reformei, din cauza lipsurilor 
fundamentale ale conţinutului lor. 
 Domnul deputat Cristian Mihai Adomniţei, în calitate de iniţiator al 
pachetului legislativ, a precizat că nu-şi asumă paternitatea acestor propuneri 
legislative prezentate spre dezbatere Parlamentului. Acestea sunt rodul muncii a 
10.000 de oameni, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a fost la acel 
moment doar un catalizator pentru redactarea lor, iar Grupul parlamentar al  
PNL şi l-a asumat. Principiile din Pactul pentru Educaţie se regăsesc şi în aceste 
propuneri legislative. Dezbaterile despre viitorul şcolii româneşti trebuie să fie 
mai presus de jocul politic. Reformele se fac la începutul mandatului, nu mai 
târziu. În această toamnă trebuie făcut ceva pentru şcoala românească.   
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 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu  a menţionat că în politică 
este nevoie şi de credibilitate, dar din păcate domnul Adomniţei şi domnul 
Miclea nu o au. Reforma nu se poate face fără bani; când vor fi bani, va fi şi 
succes. Este împotriva asumării responsabilităţii Guvernului pentru un pachet 
legislativ din domeniul educaţiei, considerând oportună dezbaterea acestuia.  
 Doamna secretar de stat Oana Badea a arătat că Guvernul propune 
respingerea pachetului de legi din mai multe motive, şi anume: nu sunt corelate 
cu principiile descentralizării stabilite cu partenerii sociali şi cu Pactul Naţional 
pentru Educaţie; nu ţine cont de problemele salarizării care se reglează acum 
prin legea salarizării unice a bugetarilor; nu ţine cont de obiectivele asumate de 
Programul de Guvernare pe acest domeniu; au fost respinse şi în Consiliul 
Economic şi Social. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu  a supus votului propunerea 
de respingere a pachetului de legi, astfel:  
 1. Propunere legislativă privind învăţământul superior (Pl.x 
276/2009)  
 Comisia a propus cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 4 abţineri, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
 - propunerea legislativă nu răspunde suficient nevoii de realizare a unei 
viziuni unitare şi integrale asupra organizării şi funcţionării sistemului de 
învăţământ superior ca parte a sistemului naţional de învăţământ; 
 - în cuprinsul propunerii legislative sunt amestecate reglementări 
referitoare la întregul sistem de învăţământ şi nu doar la componenta învăţământ 
superior, aşa cum ar obliga titlul şi expunerea de motive; 
 - prevederile privind arhitectura instituţională, respectiv managementul 
instituţional nu sunt în deplină concordanţă cu principiile autonomiei 
universitare; 
 - din conţinutul propunerii legislative lipsesc elemente de fond şi 
substanţă referitoare la procesul de descentralizare, asigurarea calităţii educaţiei, 
formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie specifice societăţii bazate pe 
cunoaştere, crearea cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior 
ş.a; 
 -  propunerea legislativă nu este în concordanţă cu obiectivele stabilite 
prin Programul de guvernare pentru perioada 2009 – 2012, pentru domeniul 
învăţământ, aprobat de Parlament. 
 2. Propunere legislativă privind învăţământul preuniversitar (Pl.x 
277/2009). 
 Comisia a propus, cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 4 abţineri, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
  -  modul de distribuie a responsabilităţilor, a autorităţii decizionale şi a 
răspunderii publice pentru funcţiile educaţionale specifice, de la nivel central 
către nivelul local nu este în concordanţă cu principiile descentralizării, putând 
cauza perturbări majore în organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice; 
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 - din conţinutul propunerii legislative lipsesc elemente de fond şi 
substanţă referitoare la responsabilităţile autorităţilor centrale şi locale, 
asigurarea calităţii educaţiei, ş.a. ; 
 - capitolele privind educaţia timpurie, respectiv educaţia permanentă sunt 
insuficient dezvoltate; 
 - pluralismul educaţional este tratat simplist, extinzând finanţarea de la 
bugetul de stat şi pentru învăţământul particular; 
 - în cuprinsul propunerii legislative sunt amestecate reglementări 
referitoare la întregul sistem de învăţământ, nu doar la componenta învăţământ 
preuniversitar, aşa cum ar obliga titlul şi expunerea de motive; 
 - propunerea legislativă nu este în concordanţă cu obiectivele stabilite prin 
Programul de guvernare pentru perioada 2009 – 2012, pentru domeniul 
învăţământ, aprobat de Parlament. 
 3. Propunere legislativă privind statutul personalului didactic (Pl.x 
278/2009). 
 Comisia a propus, cu 15 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 3 abţineri, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
 - această propunere legislativă, împreună cu propunerea legislativă 
privind învăţământul preuniversitar şi cea privind învăţământul superior nu 
creează un cadru de ansamblu coerent pentru sistemul de învăţământ românesc; 
 - propunerea legislativă nu este corelată suficient cu Codul Muncii, 
respectiv cu proiectul salarizării unice a personalului din sectorul bugetar; 
 - nu asigură reproiectarea într-o concepţie corespunzătoare a nevoilor 
actuale, a funcţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor personalului didactic; 
 - propunerea legislativă nu respectă normele de tehnică legislativă în ceea 
ce priveşte structura, gruparea articolelor în funcţie de tematica acestora şi nu 
conţine studiul de impact;  
 - propunerea legislativă nu este în concordanţă cu obiectivele stabilite prin 
Programul de guvernare pentru perioada 2009 – 2012, pentru domeniul 
învăţământ, aprobat de Parlament. 
 
 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

- Oana Badea – secretar de stat 
Institutul Bancar Român 
- Dorina Poanta – rector 
- Lucian Ionescu - preşedinte 

 
 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 - Cristian-Sorin Dumitrescu    
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő    
 - Doina Burcău   
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- Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu  
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf  
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică 
 - Anna-Lili Farkas 
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin 
 - Gheorghe Hogea  

- Şerban Răzvan Mustea 
 - Csilla-Mária Petö  
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman  

- Ana Adriana Săftoiu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  

- Radu Costin Vasilică  
- Dan-Radu Zătreanu 
- Dragoş Gabriel Zisopol. 

 
 La şedinţa Comisiei a absentat doamna deputat Monica Maria Iacob-
Ridzi. 

 
 
În ziua de joi, 19 iunie 2009, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 

studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
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