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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 14, 15 şi 16 decembrie  2010 

 
 

 Şedinţele Comisiei din zilele de 14, 15 şi 16 decembrie 2010 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 14  decembrie 2010  
Miercuri, 15 decembrie 2010 

AVIZE  
 1. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru cultură şi sport. Pl.x. 
704/2010. Aviz. Termen: 6 decembrie 2010.  Iniţiatori: deputaţi Adrian Năstase, 
Victor Socaciu. C.D. – Cameră decizională. 
 2. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor pentru carte. Pl.x. 705/2010. 
Aviz.  Termen: 6 decembrie 2010.  Iniţiatori: deputaţi Adrian Năstase, Victor Socaciu. 
C.D. – Cameră decizională. 
 3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. PL.x 696/2010. Aviz. Termen: 6 
decembrie 2010.  Iniţiatori: deputaţi PD-L Seremi Ştefan şi UDMR: Derzsi Ákos, 
Farkas Anna-Lili, Olosz Gergely, Petö Csilla-Mária. C.D. – Cameră decizională. 
 4. Proiectul de Lege privind alocaţia pentru susţinerea familiei. PL.x 836/2010. 
Aviz. Procedură de urgenţă. Termen: 10 decembrie 2010.  Iniţiator: Guvern. C.D. –
Cameră decizională. 
 5. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 
postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină şi medicină dentară. 
Pl.x 781/2010. Aviz. Termen: 13 decembrie 2010. Iniţiatori: deputaţii PD-L: Ghiţă-
Eftemie Stelian, Gospodaru Gabriel-Dan, PSD+PC: Burnei Ion, Drăghici Sonia-Maria, 
Nassar Rodica, PNL: Berci Vasile, Buda Viorel-Vasile, Budurescu Daniel-Stamate, 
Buican Cristian, Calimente Mihăiţă, Chiuariu Tudor-Alexandru, Dobre Ciprian 
Minodor, Dobre Victor Paul, Dragomir Gheorghe, Dumitrică George Ionuţ, Gabor 
Gheorghe, Gavrilescu Graţiela Leocadia, Gorghiu Alina-Ştefania, Holban Titi, Morega 
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Dan Ilie, Nicolăescu Gheorghe-Eugen, Pieptea Cornel, Plăiaşu Gabriel, Pop Virgil, 
Săftoiu Ana Adriana, Stroe Ionuţ-Marian, Stroe Radu, Taloş Gheorghe-Mirel, Ţaga 
Claudiu, Uioreanu Horea-Dorin, Varga Lucia-Ana, Ciuhodaru Tudor. C.D. – Cameră 
decizională.  
 6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale 
„Loteria Română”- S.A. Pl.x 810/2010. Aviz. Termen: 13 decembrie 2010. Iniţiatori: 
deputaţii Vasile Gliga, Matei Brătianu, Cornel Cristian Resmeriţă, Ioan Sorin Roman, 
Victor Socaciu, Mazilu Constantin, Gheorghe Zoicaş; senator Coca Laurenţiu. C.D. – 
Cameră decizională.  

RAPOARTE  
 7. Cerere de reexaminare a Legii pentru completarea Legii învăţământului nr. 
84/1995, republicată. Plx. 45/2010. Raport înlocuitor. Termen: 10 decembrie 2010. 
 8. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi 
pentru studii universitare în Europa Centrală ("CEEPUS III"), semnat la Budva, 
Muntenegru la 25 martie 2010. PL.x 676/2010. Raport. Termen: 30 noiembrie 2010. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – primă Cameră sesizată. 
 9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 
privind Statutul personalului didactic. Pl.x 591/2010. Raport. Termen: 13 decembrie 
2010.  Iniţiatori: deputaţii PD-L: Avram Marian, Călian Petru, Chircu Doiniţa-
Mariana, Drăgulescu Iosif Ştefan, Giurgiu Mircia, Göndör Marius-Sorin, Liga Dănuţ, 
Lubanovici Mircea, Movilă Petru, Olar Corneliu, Preda Cezar-Florin, Rusu Valentin, 
Surpăţeanu Mihai, Vîlcu Samoil, deputati PSD+PC: Popa Florian, deputati Minoritati: 
Manolescu Oana. C.D. – primă Cameră sesizată. 
 10. Propunere legislativă privind pregătirea practică a studenţilor. Pl.x. 515/2010. 
Raport. Termen: 13 decembrie 2010. Iniţiatori: deputaţii PD-L: Dugulescu Marius 
Cristinel, Giurgiu Mircia, Movilă Petru, Minoritati: Amet Aledin, Grosaru Mircea, 
Indep Ciuhodaru Tudor. C.D. – primă Cameră sesizată. 
 11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 privind 
stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor. PL.x. 316/2010. Raport comun 
cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 3 iunie 2010. Iniţiatori: 
senatorii: PD-L: Berca Gabriel, PNL: Boitan Minerva, Diaconu Mircea, Nicoară 
Marius Petre, Robu Nicolae. C.D. – Cameră decizională. 
 12. Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului 
şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea 
Sfeclei de Zahăr Roman în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în 
cadrul proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Neamţ ". PL.x 
683/2010. Raport comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice. Termen: 21 decembrie 2010. Iniţiatori: deputaţii PD-
L: Neculai Marius şi PSD+PC: Surdu-Soreanu Raul-Victor. C.D. – Cameră 
decizională. 
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Joi, 16 decembrie 2010 
Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la 

Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 1. Dezbaterea Proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2011 pentru 
Academia Română 
 Invitat: Domnul acad. Ionel HAIDUC – Preşedintele Academiei Române 
 
 2. Dezbaterea Proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2011 pentru 
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România 
 Invitat: Domnul acad. Vasile CÂNDEA – Preşedintele Academiei Oamenilor de 
Ştiinţă din România  
 
 3. Dezbaterea Proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2011 pentru 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 Invitat: Domnul Daniel Petru FUNERIU - Ministrul  Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
 

Marţi, 14  decembrie 2010  
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele Comisiei.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a constatat lipsa cvorumului şi, în 
consecinţă a suspendat lucrările şedinţei. 
  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 - Andrei Kiraly – secretar de stat. 
 De la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 

- Simona Bordeianu - şef serviciu 
De la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
- Durac Marin – şef serviciu 
De la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
- Cristian Petraru – şef serviciu 
De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
- Nicolescu Mihai – vicepreşedinte  

 
 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 
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dan-Radu Zătreanu  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 

Miercuri, 15 decembrie 2010 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat 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 acordarea tichetelor 
pentru cultură şi sport (Pl.x. 704/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare posibilitatea acordării de bonuri de valoare, denumite tichete 
pentru cultură şi sport, de către angajatorii care încadrează personal prin contract 
individual de muncă. Nivelul maxim al sumelor ce pot fi acordate este de 6 salarii de 
bază minime brute pe ţară. Angajatorii acordă aceste tichete numai dacă în anul fiscal 
anterior au obţinut profit sau venit.  
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 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a susţinut aprobarea propunerii 
legislative. 
 Domnul vicepreşedinte Koto Josif a susţinut aprobarea propunerii legislative. 
 Domnul deputat Marius Spînu  nu a susţinut aprobarea propunerii legislative. 
 Domnul vicepreşedinte Koto Josif a propus amânarea, propunere care a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 A urmat propunerea legislativă privind acordarea tichetelor pentru carte (Pl.x. 
705/2010).  
 În urmare dezbaterilor propunerea legislativă a fost amânată cu unanimitate de 
voturi.  
 
 A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (PL.x 696/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordonanţa Guvernului 
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul creării posibilităţii de organizare a programelor de formare 
profesională, atât în limba română, cât şi în limba minorităţilor naţionale.  
 Doamna deputat Peto Csilla-Maria a susţinut aprobarea proiectului de lege.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a fost de părere că este un exces de 
legiferare, dar a susţinut aprobarea proiectului de lege. 
 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, a menţionat că Guvernul susţine aprobarea. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a suspus votului eliberarea avizului 
favorabil, care a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere.  
 
 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea studiilor postuniversitare 
de formare profesională în specialitate, medicină şi medicină dentară (Pl.x 781/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare organizarea şi desfăşurarea studiilor de formare profesională 
medicală în specialitate, sub forma rezidenţiatului, ca formă specifică de învăţământ, 
postuniversitar în specialitatea medicină, medicină dentară şi farmacie. 
 Domnul deputat Marius Spînu  a susţinut aprobarea propunerii legislative. 
 Domnul deputat Mihai Surupăţeanu a propus amânarea dezbaterii. Cu unanimitate 
de voturi această a fost aprobată amânarea dezbaterii. 
 
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului 
Companiei Naţionale „Loteria Română”- S.A. (Pl.x 810/2010). 
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 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa de 
urgenţă  a Guvernului nr. 195/2001, în sensul asigurării unor procente de minimum 5% 
din profitul Companiei pentru finanţarea activităţii din domeniul educaţiei fizice şi 
sportului, respectiv pentru finanţarea asistenţei de sănătate publică.  
 În urma dezbaterii s-a hotărât eliberarea avizului negativ, propunerea  a fost 
aprobată cu unanimitate de voturi.  
 
 Cerere de reexaminare a Legii pentru completarea Legii învăţământului nr. 
84/1995, republicată (Plx. 45/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat Legea care are ca obiect de 
reglementare completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, în sensul completării, cu un articol nou, art. 1101, astfel încât 
finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar particular acreditat să se facă din 
fonduri alocate de la bugetul de stat,  de la bugetele locale  şi din alte surse, conform 
legii. 
 În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cererii de 
examinare pentru o şedinţă viitoare.  
 
 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi 
pentru studii universitare în Europa Centrală ("CEEPUS III"), semnat la Budva, 
Muntenegru la 25 martie 2010 (PL.x 676/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat  proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii 
universitare în Europa Centrală ("CEEPUS III"), semnat la Budva, Muntenegru la 25 
martie 2010. 
 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, a precizat că Guvernul susţine aprobarea.  
 În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost aprobat în forma prezentată cu 
unanimitate de voturi.  
 
 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic (Pl.x 591/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea alineatul (3) al articolului 104 din Legea nr. 
128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările 
ulterioare, referitor la modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport la şi de la 
locul de muncă al personalului didactic din învăţământului de stat din mediul rural şi 
urban, preconizând ca aceasta să se realizeze  prin repartizarea din sumele defalcate 
către autorităţile publice locale, într-un cont special cu această destinaţie, în baza unei 
cereri însoţită de un raport întocmit de inspectoratul şcolar judeţean, sumele aferente 
putând fi suplimentate la prima rectificare de buget.  
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 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, a precizat că Guvernul nu susţine aprobarea.  
 Domnul deputat Vasile Berci s-a declarat de acord cu punctul de vedere al 
Guvernului.  
 Doamna deputat Doiniţa Chircu, iniţiator al propunerii legislative, a propus 
amânarea dezbaterii. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a amintit că termenul pentru 
dezbatere şi depunerea unui raport a fost deja depăşit, iar Camera Deputaţilor este primă 
Cameră sesizată, şi în cazul în care nu se ia o decizie, propunerea va trece tacit.  
 În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost aprobată, cu amendamente, cu 
unanimitate de voturi.  
  
 Propunere legislativă privind pregătirea practică a studenţilor (Pl.x. 515/2010). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă reglementează 
obligaţia universităţilor de stat şi particulare de a introduce o perioadă de practică în 
programa analitică a fiecărei facultăţi, în vederea dobândirii experienţei necesare găsirii 
unui loc de muncă de către studenţi la absolvirea cursurilor de zi. 
 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, a precizat că Guvernul nu susţine aprobarea.  
 În urma dezbaterii, propunerea legislativă a fost respinsă, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi, din următoarele considerente: 
 - domeniul propus a fi legiferat prin această iniţiativă legislativă este în prezent 
reglementat prin Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, iar 
adoptarea acestei propuneri legislative ar genera paralelisme legislative; 
 - în cuprinsul propunerii legislative nu se precizează ce se întâmplă în situaţia în 
care universităţile nu pot asigura parteneriatele necesare pentru asigurarea de locuri de 
practică studenţilor; 
 - textul propunerii legislative nu respectă normele de tehnică legislativă, primind 
aviz negativ de la Consiliul Legislativ.  
 
 A urmat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.72/2007 
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor (PL.x. 316/2010).  
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat  proiectul de lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării 
în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
încurajării elevilor şi studenţilor, în baza unui contract individual de muncă cu timp 
parţial, în domeniile pentru care se pregătesc în instituţiile de învăţământ. 
 Domnul Andrei Kiraly, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, a precizat că Guvernul nu susţine aprobarea.  
 Doamna Bordeianu Simona, şef serviciu în cadrul Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale, a precizat că ministerul nu susţine aprobarea.  
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 În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost respins, cu unanimitate de voturi,   din 
următoarele considerente: 
 - nu este oportună adoptarea acestui proiect de lege întrucât este o măsură 
restrictivă: 
 - aduce atingere nivelului de subvenţii ce se acordă angajatorilor pentru încadrarea 
absolvenţilor aflaţi în proces de pregătire; 
 - măsurile prevăzute în iniţiativa legislativă generează influenţe financiare asupra 
cheltuielilor bugetului asigurărilor de şomaj, cu impact negativ asupra bugetului general 
consolidat, în sensul majorării bugetului asigurărilor de şomaj, amplificând astfel 
deficitul bugetar; nu sunt precizate sursele financiare necesare aplicării măsurilor 
propuse. 
 
 A urmat proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi 
Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman în domeniul public al judeţului Neamţ şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi 
sortare în cadrul proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul 
Neamţ "(PL.x 683/2010). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat  proiectul de lege care are ca obiect 
transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de 
Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman în 
domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în 
vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului „Sistem Integrat 
de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Neamţ”. 
 Domnul deputat Marius Spînu a subliniat că este vorba de o suprafaţă foarte mică 
de teren, de 4 ha, fiind vorba despre un proiect la nivel european; a susţinut aprobarea. 
 Domnul vicepreşedinte Koto Josif a susţinut aprobarea proiectului de lege. 
 Domnul Cristian Petraru, şef serviciu în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, a susţinut aprobarea proiectului de lege.  
 În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost adoptat cu amendamente, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 - Andrei Kiraly – secretar de stat. 
 De la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 

- Simona Bordeianu - şef serviciu 
De la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
- Cristian Petraru – şef serviciu 

 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
   - Cristian-Sorin Dumitrescu 
 - Cătălin Croitoru    



 9

 - 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. 
 
 

Joi, 16 decembrie 2010 
Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la 

Camera Deputaţilor şi Senat 
 
   Lucrările şedinţei comune ale Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi ale Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului au fost conduse de domnul deputat prof. univ. dr. Cristian Sorin Dumitrescu, 
preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor.  
 Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Domnul Daniel Funeriu, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a 
prezentat parametrii fundamentali pe baza cărora s-a elaborat bugetul. Totodată, a 
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menţionat că la construcţia bugetului s-a avut în vedere reducerea graduală a deficitului 
bugetar.  
 Domnul Mihail Hărdău, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport de la Senat, a adresat câteva întrebări referitoare la corelarea descentralizării 
şcolilor cu populaţia şcolară,  la strategia pentru stingerea arieratelor şi la 
descentralizarea învăţământului preuniversitar. 
 Domnul Cristian Dumitrescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport de la Camera Deputaţilor, a prezentat proiecţia bugetului pe 2011. Se 
estimează o creştere economică de 1,5%. PIB-ul se estimează la 540 mld. RON (1% 
PIB=5,4 mld. RON). Calculele în buget s-au făcut pentru un PIB de 520 mld. RON. 
Deficitul bugetar este de 4,4% din PIB faţă de 6,8% în 2010. Cheltuielile de personal 
sunt estimate la 39 mld. RON (7,5% din PIB), faţă de 42 mld. RON în 2010. Datoria 
publică creşte la 39,5% din PIB. Serviciul datoriei publice este de 14,1 mld. euro. 
Contribuţiile la bugetul UE sunt de 1,386 mld. euro. Alocaţii de la bugetul UE sunt de 
5,518 mld. euro. Veniturile sunt în sumă de 80,8 mld. RON în creştere cu 15% faţă de 
2010, când au fost de 70,23 mld. RON. În 2009, veniturile au fost în sumă de 56,4 mld. 
RON. Din punct de vedere al veniturilor la bugetul de stat, criza economică nu există; 
veniturile au crescut spectaculos faţă de 2009.  
 Veniturile se obţin preponderent din TVA (46,23 %), accize (17,3 %) şi impozit 
pe venituri (18,4 %). De menţionat că din impozitarea pensiilor se estimează venituri la 
buget de 1,1 mld. Veniturile statului din impozitarea profitului (9,88 %) sunt mult mai 
mici decât cele din impozitarea salariilor (18,4 %). 
 Din operaţiunile vamale se estimează venituri de 0,6 mld. RON. 
 Cheltuielile sunt în sumă de 108, 491 mld. RON, în creştere cu 1,26% faţă de 
2010. Atrage atenţia scăderea alocaţiilor pentru cheltuielile social-culturale, de la 30,9 
mld. la 26,08 mld. RON (- 15,8%), precum şi creşterea cuantumului dobânzilor plătite 
de la buget: 8,3 mld. RON în creştere cu 22,16% faţă de 2010. 
 Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului este de 207 mil. RON, practic egal cu 
întreg bugetul Camerei Deputaţilor, care este de 209 mil. RON. 
 Bugetul educaţiei este alcătuit din sume alocate de la bugetul de stat, sume alocate 
din fonduri externe nerambursabile, sume alocate din bugetele instituţiilor publice 
finanţate parţial din venituri proprii, sumele defalcate din TVA pentru finanţarea 
descentralizată la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor a salariilor din 
învăţământul preuniversitar, sume alocate de administraţiile locale, sume provenite din 
venituri proprii.  
  Bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este de 
8,555.504 mld RON ( cu 0,55% mai puţin decât în anul 2010). Din care: cheltuieli de 
personal de 1,095217 mld RON ( cu 7,84% mai puţin decât în anul 2010); cercetare 
ştiinţifică are 1,548710 mld RON (cu 8,18% mai mult faţă de 2010);  învăţământul 
propriu-zis are 6,672817 mld RON ( cu 2,08% mai puţin decât în 2010); transferurile 
pentru finanţarea de bază a învăţământului superior sunt de 1,708675 mld. RON ( cu 
10,48% mai puţin decât în anul 2010); finanţarea proiectelor de cercetare dezvoltare are 
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alocat 1 mld. RON ( cu 48,4% mai mult faţă de 2010); proiectele cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile post aderare au alocat 1,260 mld. RON ( cu 89,13% mai 
mult decât în anul 2010); veniturile proprii sunt de 2,956066 mld. RON. 
 De menţionat că pentru 2010 s-au prevăzut venituri proprii de peste 8 mld. RON, 
execuţia preliminată fiind însă doar de 3,1 mld. RON. 
 Sumele defalcate din TVA pentru salariile din preuniversitar sunt de 7,098 mld. 
RON (9,66 mld RON prevăzuţi în 2010, deci o scădere cu circa 27% în 2011 faţă de 
2010). 
 La aceste sume se adaugă alocările din bugetele administraţiilor locale. Acestea au 
fost estimate, în ultimii ani, la circa 0,8% din PIB, fără a fi contabilizate vreodată 
centralizat. Pentru anul 2011 s-ar putea considera circa 4,16 mld. RON. 
 În consecinţă, se poate aprecia că resursele ce pot fi alocate educaţiei în 2011 sunt 
de 19,813 mld. RON (3,813% din PIB). Lipsesc 2,19% din PIB, ceea ce înseamnă circa 
11,3 mld. RON. 
 Numărul de posturi gestionate direct de minister,  personalul din minister, din 
inspectorate, palatele copiilor ş.a., rămâne acelaşi ca şi în 2010 şi anume 10330 
persoane. 
 Sunt lăsate fără finanţare Academia Oamenilor de Ştiinţă din România,  
Academia de Ştiinţe Tehnice şi  Academia de Ştiinţe Medicale  „economisindu-se” 
astfel circa 13 mil. RON.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a menţionat că pentru învăţământ este alocat 4% 
din PIB, cum era la nivelul anului 1998. Dacă nu se va respecta legea, adică să se aloce 
6% din PIB, nu va vota bugetul şi, în consecinţă, a propus respingerea acestuia. 
 Domnul senator Nicolae Robu a considerat inadmisibil faptul că educaţia a ajuns 
la o diminuare de la cei 6 % cum prevede legea. 
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a subliniat faptul că va trebui să se reflecteze la 
faptul că reforma înseamnă bani. 
 Domnul ministru Daniel Funeriu a răspuns întrebărilor adresate şi a arătat că 
Guvernul a alocat bani pentru lucrări efectuate şi neplătite. Săptămâna ce urmează un lot 
de microbuze şcolare va fi repartizat conform necesităţilor reale. Orice ţară şi-ar dori un 
buget mai generos, dar trebuie ţinut cont de faptul că acum România are nişte realităţi 
economice grele. Este adevărat că alocarea sumelor pentru educaţie a crescut în ultimii 
ani, dar acest lucru nu a dus la o creştere a performanţelor. Actualul sistem şi-a atins 
limitele din punct de vedere al dezvoltării.  
 Doamna senator Ecaterina Andronescu a considerat inacceptabil faptul că bugetul 
pentru educaţie nu este finanţat conform legii, cu 6 % din PIB. A întrebat dacă salariile 
din învăţământ preuniversitar vor fi reduse cu 27 %. 
 Domnul senator Ioan Mang a subliniat că la toate rectificările bugetare din anul 
2010, educaţia a pierdut bani. A întrebat dacă este adevărat că se va majora norma 
didactică în învăţământ preuniversitar.  
 Domnul vicepreşedinte Koto Josif a întrebat dacă salariile sunt asigurate în 
învăţământ pentru anul 2011 şi dacă se asigură demararea reformei cu banii existenţi.  
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 Doamna deputat Doiniţa Chircu a menţionat că bugetul educaţiei este făcut în 
condiţii de austeritate şi misiunea ministerului a fost foarte grea. Trebuie susţinut acest 
buget pentru interesul învăţământului şi al elevilor. 
 Domnul deputat Mihai Radan a arătat că bugetul este marcat de criză, a înţeles 
acest lucru şi îl va susţine. A rugat ministerul să facă suplimentări pentru unităţile 
şcolare în limba maternă. 
 Domnul Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din 
Învăţământ, a fost de părere că bugetul prezentat este iresponsabil, iar investiţiile lipsesc 
total. 
 Domnul Mihai Pleniceanu, director la Federaţia Educaţiei Naţionale, a prezentat 
îngrijorarea cadrelor didactice pentru creşterea volumului de muncă. 
 În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole şi a amendamentelor depuse la 
cele două comisii. 
 Bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a fost avizat 
favorabil cu 15 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, cu 1133 amendamente admise şi un 
amendament respins. 
 Bugetul Academiei Române a fost aprobat cu unanimitate de voturi, cu un 
amendament admis. 
 Amendamentul privind Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, a fost 
respins cu 10 voturi pentru şi 11 abţineri.  
 

La lucrările Comisiilor au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  
 - Daniel Petru Funeriu  – ministru; 
 - Mihai Păunică – director general; 
 - Lohan Decebal – secretar general ANCS;  
 - Lucia Csavar – director; 
 De la Ministerul Finanţelor Publice 

- Roxana Petrescu – director; 
- Elena Nicolaescu – consilier. 
De la Academia Română 
- Cornel Ionescu - secretar general; 
- Maria Greblescu - director economic.  
De la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România 
- acad. Vasile Cândea – preşedinte. 

 De la Federaţia Educaţiei Naţionale 
- Aristică Mihai Pleniceanu – director.  

 De la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ „Spiru Haret” 
 - Simion Hăncescu – preşedinte. 
 
 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. 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU  
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