
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti,  22 februarie 2010 
Nr. 29/35 

 
SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 februarie 2010 
 
 
 Şedinţele Comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 februarie 2010 au avut 
următoarea ordine de zi:  
 

Marţi, 16 februarie 2010   
Ora 14.00  

 
 I. Dezbatere cu tema: Conţinutul manualelor de limba română şi istorie 
din ciclul primar şi al manualelor de limba şi literatura română din ciclul 
gimnazial. 
 Invitat: Domnul Daniel Petru FUNERIU – Ministrul  Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 
 

II. RAPOARTE  
 

 1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2009 
pentru modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind instituirea bursei speciale 
"Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public. PLx. 
571/2009. Raport. Termen: 26 noiembrie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – 
Cameră decizională. Raportori: Sanda-Maria Ardeleanu, Teodor Marius Spînu, 
Victor Cristea. Termen stabilit: 16 februarie. 
 2. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Direcţiei pentru medicină sportivă 
în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi pentru adoptarea unor măsuri 
privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Medicină Sportivă, a 
policlinicilor teritoriale şi a cabinetelor de Medicină Sportivă. Pl.x. 636/2009. 
Raport.  Termen: 4 februarie 2010. Iniţiatori: deputaţi: Canacheu Costică, 
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Croitoru Cătălin, Dascălu Constantin, Petrescu Cristian, Stoica Mihaela, 
Surpăţeanu Mihai, Şandru Mihaela Ioana, Zamfirescu Sorin Ştefan, Zătreanu Dan-
Radu,  Bejinariu Eugen; senatori: Ţopescu Cristian George. C.D. – Cameră 
decizională. Raportori: Ionuţ-Marian Stroe, Victor Cristea. Termen stabilit: 16 
februarie. 

 
Miercuri, 17 februarie şi joi, 18  februarie 2010 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 
 

Marţi, 16 februarie 2010   
 

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

În deschiderea şedinţei, domnul deputat Anghel Stanciu a menţionat că, în 
limita timpului disponibil, propune să fie introduse pe ordinea de zi şi luate în 
dezbatere două proiecte de lege ce se află în portofoliul Comisiei, şi anume 
proiectul de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea 
proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi" (PL-x 
611/2009) şi proiect de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru 
realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi" 
(PL-x 621/2009).  

 Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Primul punct al ordinei de zi, dezbaterea privind „Conţinutul manualelor de 
limba română şi istorie din ciclul primar şi al manualelor de limba şi literatura 
română din ciclul gimnazial”, a debutat cu prezentarea punctului de vedere al 
doamnei deputat Adrian Săftoiu. 
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a subliniat faptul că manualul nu este 
instrumentul de lucru al profesorului ci al elevului. De când au fost elaborate, 
acestea au fost foarte puţin schimbate, fiind doar reeditate. Se invocă des că 
manualele sunt alternative şi că profesorul are dreptul să aleagă după ce manual să 
se studieze. Dar, se observă la aceste manuale alternative, care sunt aprobate de 
Ministerul Educaţiei, că 70 % din texte sunt vechi de peste 30 de ani. Ministerul 
Educaţiei propune un tip de învăţământ tradiţionalist şi nu unul modern. Nu există 
un studiu pentru elaborarea metodologiei care stabileşte curricula. Aceasta este 
greoaie, copiii sunt obligaţi să înveţe noţiuni complexe. Programa şcolară nu diferă 
de cea care exista înainte de 1989. Învăţământul din România este unul inhibitor, de 
sancţionare. Anul şcolar nu este împărţit corect, primul semestru are trei săptămâni 
de vacanţă, iar semestrul doi, care cuprinde tot 17 săptămâni, are doar 1 săptămână 
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de vacanţă, iar copii sunt foarte obosiţi. Întreaga programă este dezastruoasă. în 
consecinţă, se doreşte punctul de vedere al ministrului educaţiei cu privire la cele 
semnalate, precizarea datei când începe şi când se termină reforma curriculară.
 Domnul Daniel Petru Funeriu, Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului a considerat un demers fericit dezbaterea iniţiată de Comisie şi a precizat 
că multe din problemele prezentate au fost discutate în trecut, poate nu atât de 
aplicat, inclusiv în audierile pe care le-a avut în faţa Parlamentului. Domnul 
ministru Funeriu consideră că este uşor de vorbit despre reformă, dar mai greu de 
realizat, şi a precizat că a întocmit un material pe care  va fi înaintat Comisiei.  
Curriculumul şi manualele sunt cea mai importantă parte a sistemului educaţional 
care trebuie să fie perfect corelat şi cu evaluarea pe ciclurile de învăţământ. La 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei se află în lucru un studiu substanţial  care va fi 
gata în luna martie şi care va fi baza unui nou curriculum. Acest studiu va fi 
înaintat Comisiei când va fi finalizat.  Este de părere că învăţământul românesc este 
inechitabil pentru că are un curriculum greoi, stufos şi cu teme care nu se mai 
termină şi nu toţi elevii au părinţi care se pot ocupa ore în şir seara acasă să-i ajute. 
 În concluzie, domnul ministru Daniel Petru Funeriu a subliniat că 
modernizarea curriculară este prioritatea zero şi trebuie să fie în concordanţă cu 
evaluarea; se va introduce portofoliul educaţional al elevului; mai este de studiat 
tranziţia dintr-un ciclu de studiu în altul. Spiritul critic este o condiţie a progresului 
dar trebuie să fie argumentat şi să propună şi o soluţie. O statistică arată că este 
prea mult negativism în manuale şi aceasta influenţează asupra societăţii. Domnul 
ministru a amintit că săptămâna viitoare va prezenta la întâlnirile cu fiecare Grup 
Parlamentar proiectul Legii Educaţiei. Totodată, a specificat că este raţional să fie 
un nou curriculum pentru clasele de intrare în cicluri în acest an şcolar şi s-a 
angajat ferm ca începând cu anul 2011-2012  să înceapă reforma curriculară.  
 Domnul Claudiu Istrate, director executiv al Uniunii Editorilor din România 
a menţionat că, în ultimii 10 ani, procesul de modernizare a manualelor a încetat, 
deci nu este de mirare că ele sunt depăşite şi uşor de criticat. Consideră că orice 
discuţie constructivă asupra manualelor trebuie să implice direct şi pe producătorii 
acestora: editurile şi autorii. A prezentat câteva realităţi din domeniu: producerea 
manualelor şcolare este în totalitate controlată de stat şi, ca urmare, situaţia actuală 
nu este în nici un fel imputabilă editurilor; ultima licitaţie de manuale noi a avut loc 
acum 5 ani; capitolul „manuale” din bugetul Ministerului Educaţiei este de 10 ani 
subfinanţat, ajungând în 2009 la suma de 1 euro/elev – cel mai mic buget din UE. 
În concluzie, domnul director Claudiu Istrate, crede că singura cale de găsire a 
soluţiilor este colaborarea directă dintre autorităţi, beneficiari şi producători.  

În continuarea dezbaterilor, domnii deputaţi Josef Koto, Maria Ardelean, 
Vasile Berci, Doiniţa Chircu, Marius Gondor, Victor Cristea, Mihai Surpăţeanu şi-
au menţionat punctul de vedere referitor la tema abordată şi şi-au exprimat 
consensul cu privire la expunerea doamnei deputat Adriana Săftoiu. 
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 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a arătat faptul că la dezbaterile 
din cadrul Comisiei trebuie îndeplinit şi acel rol de control.  
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a subliniat faptul că dacă nu suntem 
informaţi cu privire la programul şi modul de desfăşurare al acestui proces, nu 
putem urmări îndeplinirea obligaţiilor fiecărei părţi implicate.  
 
 Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind 
instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din 
sectorul public (PLx. 571/2009).  
 Domnul deputat Marius Spînu, în calitate de raportor a prezentat proiectul de 
lege care are ca obiect de reglementare modificarea articolului 8 din Legea nr. 
457/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României” pentru formarea 
managerilor în sectorul public, cu modificările ulterioare, stabilind ca partener de 
implementare în derularea operaţiunilor aferente bursei speciale, Centrul Naţional 
pentru Burse de Studii în Străinătate, care este instituţie publică, cu personalitate 
juridică şi organ de specialitate în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. Totodată, a menţionat că membrii comisiei de raportori propun aprobarea  
proiectului de lege. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a supus votului propunerea de 
aprobare, în forma adoptată de Senat. Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a 
fost aprobat.  
 
 A urmat propunerea legislativă pentru înfiinţarea Direcţiei pentru medicină 
sportivă în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi pentru adoptarea unor 
măsuri privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Medicină 
Sportivă, a policlinicilor teritoriale şi a cabinetelor de Medicină Sportivă (Pl.x. 
636/2009).  
 Domnul deputat Ionuţ-Marian Stroe, în calitate de raportor, prezintă 
propunerea legislativă care are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri în 
domeniul medicinii sportive, prin înfiinţarea unei Direcţii de Medicină Sportivă şi a 
unui Institutul Naţional de Medicină Sportivă în cadrul Ministerului Tineretului şi 
Sportului, prin înfiinţarea de cabinete de medicină sportivă în fiecare judeţ şi a unor 
policlinici zonale de medicină sportivă în regiunile de dezvoltare a le ţării, precum 
şi prin transferarea atribuţiilor în domeniu de la Ministerul Sănătăţii la Ministerul 
Tineretului şi Sportului. Membrii comisiei de raportori propun respingerea 
propunerii legislative.  
 Domnul Mihai Surpăţeanu, în calitate de iniţiator, a propus respingerea 
iniţiativei legislative ţinând cont de faptul că din definiţia şi conţinutul acesteia se 
observă că este caducă, ministerul la care se face referire fiind desfiinţat, urmând ca 
iniţiatorii să o reformuleze. 
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 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu supune votului propunerea de 
respingere. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat respingerea, din următoarele 
considerente: 
 - în tot cuprinsul actului normativ nu se regăsesc prevederi exprese din care 
să rezulte că atribuţiile medicinii sportive sunt transferate de la Ministerul Sănătăţii 
la Ministerul Tineretului şi Sportului (în prezent Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului), nefiind modificate în mod corespunzător cele două 
hotărâri ale Guvernului de organizare a celor două ministere menţionate, respectiv 
Hotărârea Guvernului nr. 1721/2008 şi Hotărârea Guvernului nr. 1718/2008; astfel, 
Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti, care se află de 47 de ani în 
subordinea Ministerului Sănătăţii, nu poate să fie trecut la Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului;  
 - unele prevederi ale proiectului interferează sau chiar reiau prevederi ale 
Legii nr. 321/2007 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină 
sportivă, creând astfel paralelism în reglementare; 
 - în tot cuprinsul actului normativ nu se regăsesc prevederi care să se refere 
la creşterea numerică a medicilor de medicină sportivă sau a altor specialişti din 
reţeaua de medicină sportivă. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului nu are posibilitatea legală de a creşte numărul acestor specialişti, numai 
Ministerul Sănătăţii putând realiza acest lucru, prin activităţi de învăţământ pre şi 
post universitar, precum şi prin politici sanitare sectoriale; 
 - potrivit Legii nr. 69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului comun 1058/404/2003 al 
Ministrului Tineretului şi Sportului şi Ministrului Sănătăţii şi Familiei pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, viza pentru 
participarea la antrenamente şi competiţii sportive se poate acorda numai de către 
reţeaua de medicină sportivă a Ministerului Sănătăţii; 
 - cluburile sportive sunt obligate, prin lege, să aibă cabinete medicale, deci 
nu se justifică înfiinţarea unor cabinete noi;   
 - există deja în fiecare judeţ unul sau mai multe cabinete de medicină 
sportivă de stat sau private, iar cele private nu pot fi subordonate administrativ 
Direcţiei judeţene de sănătate şi cu atât mai mult Direcţiei judeţene de sport; 
 - medicina sportivă este o specialitate medicală de sine stătătoare, politicile şi 
programele naţionale din acest domeniu fiind stabilite în exclusivitate de Ministerul 
Sănătăţii;  
 - există deja ambulatorii de medicină sportivă judeţene în regiunile de 
dezvoltare a României, nefiind justificată înfiinţarea altor astfel de cabinete.   
 
 Lucrările au continuat cu proiectul de Lege privind transmiterea unor 
suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea 
Aeroportului Internaţional Iaşi" (PL-x 611/2009) şi proiectul de Lege privind 
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transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi 
modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi" (PL-x 621/2009).  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a specificat că se vor face doar 
dezbaterile generale pentru aceste proiecte de lege, urmând ca în şedinţa viitoare să 
fie dezbătute pe articole şi votate.  

Domnul deputat Anghel Stanciu a menţionat că proiectele de Lege are ca 
obiect de reglementare transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea 
proiectului „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi” în scopul 
asigurării cerinţelor optime de transport pasageri şi marfă în contextul intensificării 
activităţilor economico-sociale din zona Moldovei. Cele două proiecte de lege sunt 
identice, unul fiind al guvernului şi unul al celor trei iniţiatori: domnii deputaţi 
Mocanu Vasile, Fenechiu Relu şi domnul senator Frâncu Emilian Valentin. Din 
1926, din perioada interbelică, a început modernizarea acestui aeroport, împreună 
cu cel din Cluj, dar, din cauza unor animozităţi locale, din păcate nu s-a reuşit 
continuarea acestora, ci doar a studiului de fezabilitate. Acest aeroport necesită o 
nouă pistă de rulare. În traseul acestei piste se regăsesc mai multe suprafeţe de 
teren, printre care şi ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu Şişeşti”. Academia şi-a dat acordul pentru acest proiect de lege, lucru 
precizat în expunerea de motive, dar cu condiţia ca Agenţia Domeniilor Statului 
(ADS) să dea aceeaşi suprafaţă de teren.  ADS şi-a dat şi el acordul. Astfel, cei care 
şi-au concesionat terenul din zona respectivă trebuie să primească o justă 
despăgubire de la consiliul judeţean., care se va stabili pe căile legale. Acest proiect 
de lege este o nevoie stringentă pentru zona Moldovei, având în vedere faptul că 
sistemul de autostrăzi ocoleşte Moldova, iar cel feroviar nu este îmbunătăţit şi 
modernizat, neexistând un alt aeroport internaţional în care navele de capacităţi mai 
mari să poată ateriza şi decola.   
  Domnul deputat Marius Spînu  a indicat faptul că este necesar să dezbatem 
aceste proiecte de lege, vitale prin importanţa lor pentru zona Moldovei. Totodată, 
a subliniat faptul că toţi cei 17 parlamentari de Iaşi susţin proiectele de lege.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a propus ca la următoarea 
şedinţă pentru acest punct să fie invitat şi ministerul de resort şi Academia.  
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  
 - Daniel Petru Funeriu – ministru; 

- Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat; 
- Ioana Mihailă – director. 
De la Uniunea Editorilor din România 
- Claudiu Istrate – director executiv. 

 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 - Cristian-Sorin Dumitrescu    
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 - 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 
 - Teodor Marius Spînu 
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu 
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dan-Radu Zătreanu 
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 
 
 În zilele de miercuri, 17 februarie şi joi, 18 februarie 2010, 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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