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 Şedinţele Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 mai 2011 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 24 mai 2011 
 

I. Şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport de la Senat 

 
 Raportul asupra stării sistemului naţional de  învăţământ - 2010. R24/2011. 
Raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. 
Termen: 8 aprilie 2011. Iniţiator: Guvern. Camera Deputaţilor + Senatul– 
Cameră decizională.    
 Invitat: Domnul Petru Daniel Funeriu – Ministrul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

II. AVIZ 
 

 1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în România. PLx. 329/2011. Aviz. Procedură de urgenţă. 
Termen: 23 mai 2011.  Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră decizională.  
 

III. RAPOARTE 
  2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. Plx. 209/2011. Raport. Termen: 30 mai 2011. Iniţiator: 
senator PD-L Mihail Hărdău. C.D. – Primă Cameră sesizată. 
 3. Proiectul de Lege privind modificarea anexei din Legea nr. 174/2010 privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” – Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava 
şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava. PLx. 90/2011. Raport 
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comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice. Termen: 5 aprilie 2011. Iniţiatori: deputaţi PD-L Giurgiu 
Mircia,Corneliu Olar; deputaţi PSD Ioan Stan, Vasile Mocanu, Ion Dumitru, Marian 
Ghiveciu.  C.D. – Cameră decizională. 
 4. Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al 
statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în 
domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Chiscani şi în administrarea 
Consiliului local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila. PL.x 736/2010. Raport 
comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice. Termen: 28 decembrie 2010. Iniţiator: deputat PD-L Balcan Viorel. C.D. 
– Cameră decizională. 
 
   Miercuri, 25  mai şi  joi, 26  mai 2011 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

Marţi, 24 mai 2011 
 
 Dezbaterile au început cu şedinţa comună a celor două Comisii pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Senat şi Camera Deputaţilor pentru 
dezbaterea Raportului asupra stării sistemului naţional de învăţământ - 2010. 
(R24/2011).  
 Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul senator Mihail Hărdău, 
preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Senat.  
 Domnul ministru Daniel Funeriu a făcut o prezentare a stării sistemului 
naţional de învăţământ în anul 2010 şi a arătat că acest an a fost unul dificil. 
Ministerul Educaţiei a asigurat stabilitate în sistem; chiar dacă au fost reduse 15000 
de posturi, nici un titular nu a plecat din învăţământ. A fost redus numărul cadrelor 
necalificate din învăţământ. Finanţarea per capita a dus la o mare predictibilitate în 
sistemul de învăţământ. Apariţia Legii educaţiei naţionale a fost un succes, iar 
efectele acesteia vor apărea în timp. Au fost şi neajunsuri, printre care decizia dură de 
scădere a salariilor cadrelor didactice, care nu a făcut bine sistemului educaţional, dar 
cauza a fost situaţia economică precară a României. Programele sociale ale 
ministerului nu s-au întrerupt şi vor continua (rechizite gratuite etc.) Programul 
cornul şi laptele a adus rezultate, dar trebuie îmbunătăţit; se va deschide o dezbatere 
publică pe această temă. În învăţământul superior, posturile de asistenţi şi lectori vor 
fi deblocate în luna iunie. Posturile de profesori universitari sunt egale cu cele de 
conferenţiari. Au fost probleme cu promovările în învăţământul superior. Relaţia 
ministerului cu sindicatele s-a îmbunătăţit şi s-a ajuns la un mod de comunicare. 
 Domnul preşedinte Mihail Hărdău a solicitat domnului ministru Daniel Funeriu 
să prezinte o carte neagră a investiţiilor pe judeţe deoarece sunt multe şcoli renovate, 
care nu au elevi. A făcut referire la învăţământul profesional şi a precizat că 
ministerul trebuie să-şi facă publică poziţia privind învăţământul profesional. În legea 
educaţiei se prevede ca locurile pentru liceu să fie egale cu cele de la gimnaziu, ceea 
ce duce la dispariţia învăţământul profesional. Referitor la învăţământul superior, a 
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afirmat că au apărut fabrici de diplome, chiar 600 de studenţi la un cadru didactic, iar 
calitatea învăţământului este necorespunzătoare. În privinţa învăţământului în limbile 
minorităţilor, a subliniat faptul că, în Transilvania, numărul profesorilor de istorie şi 
geografie în limba maghiară este mai mare decât numărul catedrelor şi a rugat 
ministerul să  analizeze situaţia. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a subliniat faptul că raportul are 
un caracter preponderent tehnic, cu multe date statistice, dar lipseşte interpretarea lor. 
Sunt prezentate câtva date îngrijorătoare: reducerea cu circa 1000 a numărului 
unităţilor şcolare, reducerea cu aproximativ 1000 de clase; reducerea numărului de 
posturi cu 15.378. La capitolul privind investiţiile în învăţământ este prezentat 
numărul de obiective, dar lipseşte analiza financiară, valoarea arieratelor, stadiul 
finalizărilor etc. Nu se fac referiri la cheltuirea fondurilor bugetare alocate 
învăţământului, la procentul din PIB alocat învăţământului. Rectificările bugetare 
pentru învăţământ au fost negative: s-au „tăiat” peste 500 milioane Ron. Sunt peste 
70 de programe finanţate din fonduri europene (circa 1,3 mld. Ron). Nu se deduce 
stadiul îndeplinirii şi eficienţa lor, multe par a nu avea consecinţe concrete. 
 Domnul senator Ioan Mang a făcut referire la politizarea învăţământului şi a 
arătat că toţi directorii au fost numiţi interimari până când vor îndeplini condiţiile 
necesare; profesorii titulari au conflicte cu directorii dacă aparţin altor partide politice 
şi au fost ameninţaţi că anul următor nu mai au catedre; a reamintit domnului 
ministru Daniel Funeriu că a promis la investire că se va bate pentru o bună finanţare 
în învăţământ şi nu s-a întâmplat acest lucru. A informat că va prezenta domnului 
ministru Daniel Funeriu o carte neagră a educaţiei privind cele 500 de zile de mandat. 
 Domnul ministru Daniel Funeriu a răspuns întrebărilor adresate şi a precizat că 
va prezenta materialul solicitat privind investiţiile în şcolile din România. A subliniat 
că se preocupă de întărirea învăţământului profesional, după o temeinică analiză 
privind calificările care sunt cerute de piaţa muncii şi pregătirea programei şcolare, a 
considerat că este o mare provocare şi doreşte să nu se mai vorbească despre 
învăţământul profesional ca despre un eşec. Referitor la numărul de studenţi pe cadru 
didactic, acesta va trebui reglat prin criterii de evaluare instituţională a universităţilor. 
Referitor la politizarea învăţământului a solicitat cazuri concrete pe care să le poată 
analiza şi a lua măsuri dacă va fi cazul. A subliniat faptul că Raportul stării sistemului 
de învăţământ pentru anul 2011 va fi modificat cu o parte de concluzii. Este de acord 
că salariile cadrelor didactice ar trebui să fie mai mari, dar în acest moment România 
nu-şi poate permite. 
 Doamna deputat Adriana Săftoiu a menţionat faptul că domnul ministru 
Funeriu nu a răspuns invitaţiilor repetate ale comisiilor şi nu respectă instituţiile 
statului. A făcut referire la structura anului şcolar, la faptul că nu se ştie pe ce bază   
s-au luat deciziile. A amintit domnului ministru că nu a prezentat, aşa cum a promis, 
modificarea de curriculum. A arătat că manualele şcolare sunt tot nereformate, fiind 
încă probleme cu licitaţiile. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a precizat că situaţia învăţământului 
românesc este catastrofală. A făcut referire la evaluarea şi clasificarea universităţilor 
şi la ordinul emis de ministru în acest sens; având în vedere că nu s-a elaborat o 
metodologie, autonomia universitară dispare. 
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 Doamna vicepreşedinte Ecaterina Andronescu a arătat că sistemul de 
învăţământ şi cel de sănătate au suportat cel mai mult criza; învăţământul a fost 
decredibilizat. A făcut referire la dispariţia autonomiei universitare, la faptul că 
trebuie revizuită atitudinea faţă de cadrele didactice. De asemenea, a subliniat că şi 
sindicatele sunt într-o perioadă de decredibilizare. 
 Doamna senator Mihaela Popa a fost de părere că învăţământul se află într-un 
moment de cotitură. Legea educaţiei este o lege bună care trebuie implementată, dar 
toată lumea aşteaptă o nouă curriculă. 
 Domnul Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicale Libere din 
Învăţământ, a spus că deşi învăţământul este un domeniu strategic, în anul 2010 
acesta a funcţionat sub avarie. Tăierea salariilor cu 25 % a făcut ca profesorii să 
ajungă la un venit derizoriu. Comasarea unităţilor de învăţământ este o mare greşeală, 
deoarece mulţi elevi abandonează şcoala din cauza  distanţelor mari. 
 Domnul deputat Cristian Răzmeriţă a prezentat un exemplu concret de 
politizare din judeţul Hunedoara, aşa cum a cerut domnul ministru Funeriu, şi a 
solicitat demiterea inspectorului şcolar general din judeţul Hunedoara. 
 Doamna deputat Doiniţa Chircu a subliniat că politizarea în şcoli a existat şi 
înaintea domnului ministru Funeriu. A întrebat conducerea ministerului dacă este gata  
metodologia de aplicare a legii educaţiei. A făcut referiri la restructurarea reţelei 
şcolare folosind ca soluţie transportul şcolar. 
 Domnul ministru Daniel Funeriu a răspuns întrebărilor şi a arătat că peste o 
săptămână va publica pe site-ul ministerului calendarul metodologiilor, care vor fi 
supuse dezbaterii publice timp de o lună de zile. Eşalonat vor fi emise ordine de 
ministru, metodologii, regulamente.  
 În urma dezbaterilor, Comisiile au luat act de conţinutul Raportului privind 
starea sistemului naţional de învăţământ în anul 2010 şi au hotărât să îl supună spre 
prezentare Camerelor reunite ale Parlamentului.  
 Având în vedere că în portofoliul celor două Comisii este şi Raportul asupra 
stării sistemului naţional de învăţământ -2009, iar conţinutul acestuia este cunoscut, 
Comisiile au luat act de conţinutul acestuia şi au hotărât să îl supună spre prezentare 
Camerelor reunite ale Parlamentului. 
  Lucrările şedinţei comune s-au încheiat.  
 
 În continuare, şi-a desfăşurat lucrările Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, conduse de domnul deputat prof. univ. dr. 
Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei. 
 Cu unanimitatea voturilor celor prezenţi au fost aprobate ordinea de zi şi 
programul de lucru. 
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind regimul străinilor în România (PLx. 329/2011). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de lege care are ca obiect 
de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 
străinilor în România, schimbările propuse fiind menite a crea un cadru legislativ 
clar, raportat şi la actele Uniunii Europene în domeniu.  



 5

 În urma dezbaterilor comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
eliberarea avizului favorabil. 
 
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Plx. 209/2011). 
 Domnul preşedinte Mihail Hărdău, în calitate de iniţiator, a prezentat 
propunerea legislativă care vizează modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, în ceea ce priveşte liceele teologice care nu pot întruni condiţiile 
prevăzute de lege, chiar şi în situaţiile în care acestea ar avea două profiluri diferite, 
fapt ce ar conduce la desfiinţarea lor şi, prin urmare, s-ar afecta acest tip de 
învăţământ. De asemenea, se doreşte crearea posibilităţii de prelungire a activităţilor 
cadrelor didactice care au împlinit vârsta de pensionare.  
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a propus introducerea unui nou 
amendament, referitor la articolul 122, pe care Guvernul l-a acceptat la dezbaterile ce 
au precedat procedura angajării răspunderii asupra legii, dar, din pricina unor erori şi 
a timpului scurt, nu a fost inclus.  
 Domnul preşedinte Mihail Hărdău, în calitate de iniţiator, a fost de acord cu 
amendamentul domnului vicepreşedinte Cătălin Croitoru, subliniind că a participat la 
discuţia avută la acel moment cu Guvernul.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a propus că amendamentul domnului 
vicepreşedinte Cătălin Croitoru să nu se limiteze doar la învăţământul superior, ci să 
fie inclus şi învăţământul preuniversitar.  
 Domnul vicepreşedinte Iosif Koto a susţinut amendamentul domnului deputat 
Anghel Stanciu, subliniind că altfel s-ar crea o discriminare.  
 La dezbateri au mai luat cuvântul domnii deputaţi Marius Spînu, Marius 
Gondor.  
 Din lipsă de cvorum, lucrările şedinţei au fost suspendate.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Daniel Funeriu – ministru 
- Oana Badea – secretar de stat 

 De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
 - Mihai Nicolescu – vicepreşedinte  

De la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 
- Simion Hăncescu – preşedinte. 
 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
   - Cristian-Sorin Dumitrescu 
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő  
 - Doina Burcău 
 - Mihai Radan 
 - Sanda-Maria Ardeleanu 
 - Vasile Berci  
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 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf   
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică  
 - Anna-Lili Farkas 
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  
 - Şerban Răzvan Mustea  
  - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 -  Ana Adriana Săftoiu 
 - Teodor Marius Spînu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică  
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 

 
 
 
 În zilele de miercuri, 25 mai şi joi, 26 mai 2011, 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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