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PROCES-VERBAL 
 

al şedinţei comune a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport de la Camera Deputaţilor şi Senat, din ziua de 05 ianuarie 2010 

 
 
 Şedinţa Comisiilor reunite din ziua de 05 ianuarie 2010 a avut 
următoarea ordine de zi:  

 
Marţi, 05 ianuarie 2010 

Ora 14.00 
 

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 2010 
pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 Invitat: Domnul Daniel Petru FUNERIU - Ministrul  Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Ora 15.30 
 
 2. Dezbaterea Proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2010 
pentru Academia Română 
 Invitat: Domnul acad. Ionel HAIDUC – preşedintele Academiei 
Române 



 
 3. Dezbaterea Proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2010 
pentru Academia Oamenilor de Ştiinţă din România 
 Invitat: Domnul acad. Vasile CÂNDEA – preşedintele Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România 
 

La lucrările Comisiilor au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  
 - Daniel Petru Funeriu  – ministru; 
 - Cătălin Baba – secretar de stat; 
 - Mihai Păunică – director general. 
 De la Ministerul Finanţelor Publice 

- Roxana Petrescu – director; 
- Monica Marinescu – consilier; 
- Elena Mihăilescu – consilier. 
De la Academia Română 
- acad. Ionel Haiduc – preşedinte; 
- Ioan Păun Otiman – secretar general; 
- Cornel Ionescu – director. 
De la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România 
- acad. Vasile Cândea – preşedinte; 
- Ion Basgan – vicepreşedinte; 
- Doru delion – secretar general; 
- Maria Şaşalovici – director. 

 De la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român 
- Octavian Morariu – preşedinte; 
- Georgeta Ionescu – vicepreşedinte; 
- Ioan Dobrescu - secretar general. 

 De la Sindicatul "Alma Mater” 
- Anton Hadăr – preşedinte 
De la Federaţia Educaţiei Naţionale 
- Teodor Dumitru Fârţonea – preşedinte 
- Aristică Mihai Plesniceanu – director.  

 De la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ „Spiru Haret” 
- Spiridon Tudor - secretar general  
- Liviu Marian Pop - secretar general 

 De la Uniunea Universităţilor Particulare Private din Învăţământ 
 - Aurel Ardelean – preşedinte 
 



 La lucrările şedinţei comune au fost prezenţi toţi membrii Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor.  
 Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor 
celor prezenţi.  
 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 Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
a Camerei Deputaţilor. 
 Conform prevederilor art. 11 din Regulamentul şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, şedinţele comisiilor nu sunt publice şi, în 
mod excepţional, poate fi admisă prezenţa presei şi a publicului, dacă aşa 
hotărăsc membrii celor două Comisii prin vot.  În consecinţă, domnul 
preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a suspus la vot propunerea ca această 
şedinţă să fie publică, care s-a adoptat cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
  1. Dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010, pentru 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
  Domnul Daniel Petru Funeriu, ministrul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului a prezentat proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 
2010 pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
Bugetul Educaţiei pe 2010 este de 32,3 miliarde de lei, ceea ce înseamnă 
atingerea nivelului necesar de 6% din PIB, integralitatea plăţii salariilor şi 
majorarea bugetului cercetării. A fost aprobat integral bugetul pe care 
ministerul l-a cerut, asta înseamnă 32,3 miliarde de lei, faţă de 31 de 
miliarde în anul 2009. Altfel spus s-a ajuns la atingerea pragului de 6% din 
PIB pentru educaţie şi creşterea bugetului cercetării, integralitatea salariilor; 
nu s-a pus problema unor alte zile de concediu obligatoriu fără plată.  
 Faţă de anul 2009, în varianta iniţială propusă, bugetul pe componenta 
tineret-sport, a fost mai scăzut cu 8%, ceea ce făcea ca bugetele federaţiilor 
sportive naţionale să scadă cu 40-50%. Sportul a reprezentat totdeauna cam 
75% din componenta tineret-sport, astfel încât s-a încercat găsirea de resurse 
pentru a suplimenta bugetele federaţiilor, anul 2010 fiind unul competiţional 
dificil. Per total, componenta tineret-sport va avea un buget în 2010 de 356 
milioane de lei, din care bugetul strict al federaţiilor sportive naţionale va fi 
de 73 de milioane de lei. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că cvorumul 
de şedinţă este îndeplinit, fiind prezenţi 9 membrii din Comisia de la Senat şi 



23 din Comisia de la Camera Deputaţilor, în total 32 de deputaţi şi senatori 
prezenţi din totalul de 42 membrii ai celor două Comisii reunite.  
 Domnul Octavian Morariu, preşedintele Comitetului Olimpic şi 
Sportiv Român (COSR), a precizat că pentru a-şi desfăşura activitatea în 
condiţii normale COSR are nevoie de 30.700 lei. A pierde o treime din acest 
buget, într-un an în care România participă la Jocurile Olimpice de iarna de 
la Vancouver şi la Jocurile Olimpice de vara pentru Tineret de la Singapore, 
ar putea avea consecinţe ireparabile pentru înalta performanţă a sportului 
românesc.  
 
 Domnul Anton Hadăr, preşedintele sindicatului "Alma Mater", a 
precizat că nu putem să vorbim de 6% pentru bugetul educaţiei. 40% din 
venituri sunt ipotetice. Din procentul de 69% la care a ajuns bugetul 
educaţiei din 2010, ar trebui ca partea alocată investiţiilor să permită 
continuarea unor proiecte începute anterior. 
 Domnul Spiridon Tudor, Secretar General al Federaţiei Sindicatelor 
Libere din Învăţământ „Spiru Haret”, a arătat că trebuie făcute eforturi 
pentru asigurarea unei finanţări reale.  
 Domnul Teodor Dumitru Fârţonea, preşedintele Federaţiei Educaţiei 
Naţionale, a propus desemnarea unui consilier pe probleme specifice din 
partea ministerului care să fie în permanentă colaborare cu reprezentaţii 
sindicatelor pentru a se evita tensiunile locale.  
 Domnul Aurel Ardelean, preşedintele Uniunii Universităţilor 
Particulare Private din Învăţământ, consideră că trebuie alocate sume din 
bugetul educaţiei pentru asigurarea calităţii în învăţământ. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a precizat că în Codul educaţiei se 
prevede 6% din PIB pentru educaţie şi 1% pentru cercetare. Strict pentru 
învăţământ, fără cercetare, prin MECTS se alocă 4,51 mld lei, deci 0,83 % 
din PIB, în scădere cu 10% faţă de anul 2009. Suma de 4,510 mld. este 
bugetul ministerului, 8,558 mld. se asigură din  venituri proprii,  9,662 mld. 
pentru salarii ale cadrelor didactice din preuniversitar (anexa 5 la bugetul de 
stat), aproximativ 1,100 mld. sunt fonduri externe nerambursabile, 
aproximativ 0,150 mld. sunt fonduri externe rambursabile, iar maxim 2,000 
mld. sunt alocate la consiliile judeţene (corn cu lapte, miere, copii cu 
handicap etc.); în total 26,980 mld lei care reprezintă aproximativ 5% PIB.  
 Domnul senator Mihail Hărdău, preşedintele Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului, a subliniat că este necesară o 
reformă în educaţie, cheia problemei fiind finanţarea per elev.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a menţionat că din 
bugetul de stat, pentru învăţământ şi cercetare se alocă, prin MECTS, 1,1% 



din PIB. Celelalte sume sunt fonduri externe nerambursabile, venituri proprii 
ş.a. Ccheltuielile de personal scad cu 6,34 %, deşi în bugetul de stat, pe 
ansamblu, ele cresc cu 10,06 %; cheltuielile cu bunuri şi servicii scad de 10 
ori, la 110 milioane lei, cheltuielile de capital scad cu 54 %, la 547 milioane 
lei, cheltuielile din venituri proprii sunt practic dublate, atingând 8,558 mld 
lei, din care 8,094 pentru învăţământ,  cheltuielile cu cercetarea, de la buget, 
rămân practic aceleaşi ca în 2009, în sumă de 1,157 mld lei (0,21 % PIB), 
finanţarea de bază a universităţilor rămâne la acelaşi nivel ca în anul 2009 – 
1,947 mld lei (0,36% PIB), proiectul de buget nu mai detaliază, ca în ceilalţi 
ani, sumele alocate pentru diverse programe, cum ar fi: 100 euro pentru 
cumpărarea de cărţi de către cadrele didactice; cumpărarea de rechizite 
şcolare; mijloace pentru transportul şcolar; bani de liceu ş.a. Se constată că 
alocaţia de la bugetul MECTS pentru învăţământ este jumătate din cea 
prevăzută să se obţină din venituri proprii.  
 Domnul secretar de stat Cătălin Baba a specificat faptul că multe 
ministere au bugete reduse, iar bugetul cercetării este singurul care creşte cu 
0,6%.  
 Având în vedere că s-au depus foarte multe amendamente, comisiile 
au hotărât, ca procedură de lucru, admiterea amendamentelor care se referă 
la obiective clare şi precise, respectiv şcoli, grădiniţe, universităţi etc., 
urmând ca ministerul să aloce aceşti bani în funcţie de fondurile pe care le 
are. Amendamentele care nu au sursă de finanţare precizată şi cele care nu 
au sursă de finanţare viabilă, ci doar o precizare generică, vor fi respinse.  
 În urma dezbaterilor, au fost un total de 328 amendamente admise şi 
13 amendamente respinse, care se regăsesc în anexele avizului înaintat 
Comisiilor pentru buget finanţe şi bănci. 

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi şi senatori: Cristian 
Dumitrescu, Mihail Hărdău, Anghel Stanciu, Nicolae Robu, Mihai Radan, 
Ecaterina Andronescu, Teodor Marius Spînu,  Victor Cristea.  

În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât cu 19 voturi pentru şi 
14 voturi împotrivă, să avizeze favorabil bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu amendamentele admise cuprinse în 
Anexa 1 şi amendamentele respinse cuprinse în Anexa 2. 
 
 2. Dezbaterea Proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2010 
pentru Academia Română 
 Domnul acad. Ionel HAIDUC, preşedintele Academiei Române, a 
menţionat faptul că bugetul Academiei Române este redus şi în aceste 
condiţii trebuie reduse 300 de posturi, investiţiile începute la Casa 



Academiei  nu se pot finaliza nici în 20 de ani, iar reparaţiile capitale au fost 
amânate.  
 În aceste condiţii, sunt propuse trei amendamente, care au fost însuşite 
şi susţinute de membrii celor două Comisii.  
 Bugetul Academiei Române a fost avizat favorabil cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi, cu amendamentele din Anexa 3. 
 
 3. Dezbaterea Proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2010 
pentru Academia Oamenilor de Ştiinţă din România 
 Domnul acad. Vasile CÂNDEA, preşedintele Academiei Oamenilor 
de Ştiinţă din România, a menţionat faptul că prin Legea nr. 241/2009 
privind  modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea 
şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, se acordă, 
indemnizaţii şi membrilor de onoare, precum şi membrilor corespondenţi ai 
AOSR. Aceeaşi măsură este prevăzută şi membrilor Academiei Române, 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Academiei de Ştiinţe Medicale şi 
Academiei de Ştiinţe Tehnice. Plata acestor indemnizaţii a început cu luna 
august 2009, necesitând o alocare lunară de circa 114.000 lei. Aşadar, în 
execuţia bugetară pentru anul 2009 se regăseşte influenţa acestor plăţi pentru 
o perioadă de 5 luni (august – decembrie). Pentru anul 2010, prin aplicarea 
Legii nr. 241/2009, în bugetul AOSR trebuie introdusă suma necesară plăţii 
acestor indemnizaţii pentru 12 luni, ceea ce înseamnă o majorare  cu 800 mii 
lei faţă de anul 2009, anume de la 4000 mii lei la 4800 mii lei.  
 În aceste condiţii, sunt propuse patru amendamente, care au fost 
însuşite şi susţinute de membrii celor două Comisii.  
 Bugetul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România a fost avizat 
favorabil cu 32 de voturi pentru şi 2 abţineri, cu amendamentele din Anexa 
4. 
 
 
  
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU 
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