PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 20 decembrie 2017
Nr. 4c-9/387
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele de 12 și 13 decembrie 2017
Marți, 12 decembrie 2017
La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 20 deputați, din totalul de 25 de
membri ai Comisiilor, fiind absenți 5 deputați, după cum urmează:
- doamna deputat Mihaela Huncă - Grupul parlamentar al PSD
- domnul deputat Biro Zsolt-Istvan - Grupul parlamentar al UDMR
- doamna deputat Cosma Lavinia-Corina - Grupul parlamentar al USR
- domnul deputat Romanescu Cristinel - înlocuit de doamna deputat Angelica Fădor,
Grupul parlamentar al PNL
- domnul deputat Vasilică Radu Costin - înlocuit de domnul deputat Macovei Silviu
Nicu, Grupul parlamentar al PSD.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
I. Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale
- Liviu Marian Pop - ministru
- Petru Andea - secretar de stat
- Gigel Paraschiv - secretar de stat
Din partea Ministerului Cercetării și Inovării
- Puiu Lucian Georgescu - ministru
- Lucia Moise - director economic
- Valentin Iliescu - consilier
Din partea Ministerului Tineretului și Sportului
- Marius Dunca - ministru
- Gabriela Podașcă - secretar de stat
- Cosmin Butuza - secretar de stat
- Mihaela Căpățână - director economic
- Ionela Damian - consilier
Din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român
- Mihai Covaliu - președinte
- George Boroi - secretar general
Din partea Ministerului Finanțelor Publice
- Roxana Petrescu - director
- Monica Marinescu - consilier
- Diana Munteanu - consilier
Din partea Academiei Române

- Victor Voicu - secretar general
- Dorina Grigore - director economic
Din partea Academiei Oamenilor de Știință din România
- Adrian Badea - președinte
- Florentina Cigăreanu - director economic.
II. Din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale
- Lia Olguța Vasilescu - ministru
Din partea Ministerului Tineretului și Sportului
- Cosmin Butuza - secretar de stat.
Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale
- Petru Andea - secretar de stat.
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
I. Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
de la Camera Deputaţilor şi Senat
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018. PLx 567/2017. Aviz comun cu Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. Iniţiator: Guvern. Camera Deputaţilor
+ Senat – Cameră decizională.
1. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2018 pentru Academia
Română (Anexa 3/37)
Invitat: Domnul acad. Ionel Valentin VLAD - Preşedintele Academiei Române
2. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2018 pentru Academia
Oamenilor de Știință din România (Anexa 3/56)
Invitat: Domnul Adrian Alexandru BADEA - Președinte Academia Oamenilor de
Știință din România
3. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2018 pentru Ministerul
Tineretului şi Sportului (Anexa 3/21)
Invitat: Domnul Marius Alexandru DUNCA - Ministrul Tineretului și Sportului
4. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2018 pentru Ministerul
Cercetării și Inovării (Anexa 3/61)
Invitat: Domnul Puiu Lucian GEORGESCU - Ministrul Cercetării şi Inovării
5. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2018 pentru Ministerul
Educaţiei Naționale (Anexa 3/25)
Invitat: Domnul Liviu Marian POP - Ministrul Educaţiei Naționale
II. Ședința Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport
I. RAPOARTE
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017
privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. PLx.
274/2017. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră
decizională.
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2017
privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de
mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor
esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei. PLx. 504/2017. Raport comun cu
Comisia pentru sănătate și familie şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
II. DIVERSE
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I. Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
de la Camera Deputaţilor şi Senat
Lucrările ședinței comune au fost conduse de doamna senator prof.dr.ing. Ecaterina
Andronescu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului.
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor
prezenți.
Ședința a început cu dezbaterile asupra proiectului de buget al Academiei Române pe
anul 2018.
Domnul academician Victor Voicu, secretar general al Academiei Române, a prezentat
proiectul de buget, și a solicitat amendarea acestuia prin suplimentarea sumelor prevăzute la
următoarele capitole: la capitolul Bunuri și servicii suplimentarea cu 4.000 mii lei; la capitolul
Cheltuieli de capital suplimentare cu 21.524 mii lei; la capitolul Sănătate suplimentare cu 14.
234 mii lei; la capitolul Salarii suplimentare cu 6.000 mii lei.
Domnul senator Leon Dănăilă a subliniat importanța deosebită a Academiei Române
în viața științifică și culturală a țării, însușindu-și amendamentele și propunând adoptarea
acestora.
Doamna președinte Ecaterina Andronescu a propus însușirea amendamentelor de către
cele două Comisii.
Domnul senator Remus Mihai Goțiu a dorit să știe care este suma alocată susținerii
evenimentelor dedicate Centenarului Unirii.
Domnul acad. Victor Voicu a precizat că nu cunoaște suma exactă, dar că Academia
Română va organiza o serie de manifestări dedicate acestui eveniment.
Amendamentele au fost adoptate cu 19 voturi pentru și 6 abțineri.
Bugetul Academiei Române (Anexa 3/37) a fost avizat favorabil cu 17 voturi pentru,
5 voturi împotrivă și 3 abțineri, cu amendamente admise.
Lucrările au continuat cu dezbaterea proiectului de buget pe anul 2018 al Academiei
Oamenilor de Știință din Român.
Domnul Adrian Badea, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, a
prezentat proiectul de buget.
Domnul senator Remus Mihai Goțiu a dorit să știe cum a fost folosit bugetul aferent
anului 2017.
Domnul președinte Adrian Badea a menționat că cea mai mare parte a bugetului a
reprezentat-o cheltuiala cu indemnizațiile membrilor Academiei, dar s-au și publicat peste 40
de lucrări în bazele științifice internaționale, s-au organizat 3 dezbateri importante și s-a
asigurat participarea la sute de conferințe pentru membrii Academiei.
Domnul senator Remus Mihai Goțiu a întrebat ce sume au fost atrase prin participarea
la competițiile de proiecte.
Domnul președinte Adrian Badea a precizat faptul că prevederile legale în vigoare nu
permit instituțiilor bugetare să păstreze, la încheierea anului bugetar, sumele provenite din
resurse proprii, însă Academia are în proiect constituirea unui institut propriu de cercetări.
Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu și-a exprimat nemulțumirea față de refuzul
anticipat de a se discuta despre probleme de patrimoniu, sugerând afacerile și traficul cu
terenuri desfășurate sub oblăduirea Academiei Române, amintind, de asemenea, dosarele de
urmărire penală ale unora dintre reprezentanții acestei instituții, deschise de Direcția Națională
Anticorupție. De asemenea, domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a afirmat că la
Academia Oamenilor de Știință din România pot fi întâlnite cazuri de sinecuri, de angajări
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fără respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare, constituindu-se adevărate dinastii
familiale.
Doamna președinte Ecaterina Andronescu a precizat că Academia Română se clasează
pe un onorant loc doi într-un top național al cercetării științifice și că pe site-ul Academiei
Oamenilor de Știință din România sunt publicate toate realizările acestei instituții.
Domnul președinte Adrian Badea a subliniat că Academia nu posedă nici un fel de
patrimoniu material, primind în folosință un imobil foarte vechi din partea Consiliului General
al Municipiului București, reparația căruia va costa aproximativ un milion de lei.
Domnul deputat Anton Anton a afirmat că s-a opus inițial înființării Academiei
Oamenilor de Știință din România, însă aceasta are o activitate consistentă și nu merită
”împroșcată cu noroi”, nici ea și nici Academia Română. În acest context, a propus adoptarea
proiectului de buget al Academiei Oamenilor de Știință pentru anul 2018.
Domnul senator Remus Mihai Goțiu a amintit faptul că Uniunea Salvați România a
depus două amendamente la proiectul de buget al Academiei, insistând ca acestea să fie
dezbătute de plenul Comisiilor reunite.
Doamna deputat Raluca Turcan a întrebat unde se mai pot dezbate amendamentele,
dacă acest lucru nu este posibil nici în ședința Comisiilor reunite și nici în cea a Plenului
Parlamentului României, solicitând mai mult timp pentru dezbateri și prezentarea
amendamentelor.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a atras atenția asupra faptului că, în ultimii ani,
toate amendamentele la proiectul Legii bugetului de stat care reprezintă un plus financiar
pentru domeniile de competență ale celor două Comisii au fost avizate favorabil și propune, și
în acest an, aprobarea acestora.
Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ,
știință, tineret și sport a Camerei Deputaților, a apreciat că un aviz favorabil asupra
amendamentelor care aduc un plus financiar domeniilor de competență ale celor două comisii
reprezintă nu doar un vot politic, ci are și o încărcătură simbolică, filosofică. Cu toate acestea,
dacă un autor de amendamente dorește să le supună dezbaterii, este liber să o facă, în cadrul
Comisiei.
S-a supus la vot propunerea doamnei președinte prof. dr. Camelia Gavrilă de a se
dezbate amendamentele ale căror autori solicită expres acest lucru. Cu unanimitate de voturi,
propunerea a fost adoptată.
Domnul senator Remus Mihai Goțiu a prezentat amendamentele propuse, care vizează
diminuarea bugetului estimat a fi alocat Academiei Oamenilor de Știință din România pentru
anul 2018.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a atenționat asupra faptului că amendamentele nu
respectă normele de tehnică legislativă.
Bugetul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (Anexa 3/56) a fost avizat
favorabil cu 17 voturi pentru și 10 voturi împotrivă, cu amendamente respinse.
Dezbaterile au continuat cu analiza asupra proiectului de buget pentru Ministerul
Tineretului și Sportului pe anul 2018.
Domnul Marius Dunca, ministrul tineretului și sportului, a prezentat o sinteză a
proiecției bugetare aferente anului 2018, remarcând faptul că aceasta prezintă o creștere de
52% pentru ministerul a cărei activitate o coordonează, comparativ cu bugetul anterior.
Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a întrebat dacă și când se vor face cele două săli
de sport de care s-a vorbit pe parcursul acestui an.
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Doamna deputat Raluca Turcan a întrebat de ce Ministerul Tineretului și Sportului s-a
opus eliminării prevederii care permite autorităților publice locale să aloce susținerii activității
sportive numai maximum 5% din bugetul avut la dispoziție.
Domnul senator Remus Mihai Goțiu a întrebat dacă ministrul intenționează să facă
demersurile necesare pe lângă Ministerul Educației Naționale pentru ca terenurile de sport
aparținând unităților de învățământ să rămână, în permanență, la dispoziția elevilor.
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a întrebat dacă domnul ministru Marius Dunca
ar putea susține construirea unor bazine de înot pe lângă unitățile de învățământ preuniversitar.
Domnul ministru Marius Dunca a precizat că nu poate estima dacă și când se vor
construi asemenea bazine de înot, la fel cum nu se poate impune nici ca autoritățile locale să
acorde un procentaj minim din bugetul aflat la dispoziția acestora pentru susținerea
activităților sportive.
Comisiile reunite au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, să avizeze
favorabil bugetul Ministerul Tineretului şi Sportului (Anexa 3/21), cu amendamente
admise.
S-a continuat cu dezbaterea asupra propunerii proiectului de buget pentru Ministerul
Cercetării și Inovării pe anul 2018.
Domnul deputat Remus Mihai Goțiu a afirmat că cercetarea este mult subfinanțată,
contrar promisiunilor electorale ale partidului de guvernământ. A dorit să știe cum sunt
selectate proiectele de cercetare care beneficiază de finanțare directă.
Domnul Puiu Lucian Georgescu, ministrul cercetării și inovării, a precizat că ministerul
a avut în anul 2016 o execuție bugetară de doar 75%. Abia în acest an, execuția bugetară a
ministerului se estimează că va ajunge la peste 95% din bugetul alocat. În anul 2018 alocația
bugetară pentru proiecte de cercetare-inovare va fi folosită strict pentru competiția de proiecte.
În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu 18 voturi pentru şi 10 voturi
împotrivă, să avizeze favorabil bugetul Ministerului Cercetării și Inovării (Anexa 3/61),
cu amendamente admise.
A urmat analiza asupra proiectului de buget pentru Ministerul Educației Naționale pe
anul 2018.
Domnul Liviu Marian Pop, ministrul educației naționale, a prezentat o sinteză a
proiectului de buget, precizând că pentru proiectele naționale există foarte multe defalcări
bugetare.
Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a întrebat care este cuantumul sumelor
prevăzute în proiecția bugetară destinate funcționării Registrului lucrărilor de doctorat.
Doamna deputat Raluca Turcan a susținut că această proiecția bugetară încalcă multe
angajamente guvernamentale, inclusiv pe cel care, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, ministerul educației trebuie să primească, anual, un buget echivalent cu 6% din
produsul intern brut. S-a arătat îngrijorată de faptul că mii de elevi renunță prematur la
frecventarea școlii, că nu există alocare bugetară pentru susținerea programului de
diversificare a alimentației în școli și că programul Școală după școală nu primește nici un fel
de suport bugetar.
Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți a apreciat că învățământul din țara noastră
primește o alocație bugetară sub ceea ce se alocă aceluiași domeniu în Bulgaria.
Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a amintit că la o evaluare a activității Guvernului
României efectuată în luna iulie 2017, în sarcina ministerului educației au fost menționate 19
măsuri neimplementate. A întrebat câte dintre acestea s-au implementat.
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Doamna președinte Camelia Gavrilă a apreciat ca urgentă rezolvarea problemei ridicate
de numărul prea mic de consilieri școlari, absența unei consilieri, adecvate pentru carieră și a
dorit să știe care este orizontul de așteptare pentru programul Școală după școală. De
asemenea, a precizat că toate criticile opoziției referitoare la subfinanțarea și nevoia de
suplimentare a unor sume sunt nerealiste, fac parte din retorica opoziției, că ar trebui încă
două bugete de țară pentru a acoperi nevoile și idealurile educaționale, dar realitățile impun
abordări raționale, pragmatice.
Domnul ministru Liviu Marian Pop a precizat că proiecția bugetară pentru anul 2018
prevede atât bani pentru funcționarea Registrului lucrărilor de doctorat, cât și pentru susținerea
programului Școală după școală și a celui care prevede diversificarea alimentației în școli,
aceste două programe fiind finanțate din fonduri comunitare. Lucrările de construcție a unor
noi edificii destinate învățământului preșcolar și celui preuniversitar sunt cuprinse în proiecția
de buget a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,
motiv pentru care acestea nu se regăsesc și în proiectul de buget al Ministerului Educației
Naționale.
În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu 19 voturi pentru şi 11 voturi
împotrivă, să avizeze favorabil bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale (Anexa 3/25), cu
amendamente admise.
II. Ședința Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport
Ședința a fost condusă de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele
Comisiei.
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor
prezenți.
Lucrările Comisiei au început cu dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea
Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000. (PLx.274/2017). Raport suplimentar.
Doamna Lia Olguța Vasilescu, ministrul muncii și justiției sociale, a propus amendarea
proiectului de Lege cu două noi amendamente: modificarea art.142 cu referire la definirea
activității sportive ca activitate independentă, prin derogare de la prevederile Legii nr.
227/2015 privind Codul Fiscal; eliminarea art. 35 alin. (51) conform căruia ”statutele,
regulamentele sau orice alte norme interne ale federațiilor sportive naționale nu pot conține
prevederi prin care sportivul poate fi obligat, indiferent de vârstă, să semneze un contract cu
un anumit club sportiv”, considerând că astfel pot fi afectate interesele financiare ale
cluburilor care cresc performeri sportivi.
Domnul Cosmin Butuza, secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului, a
precizat că ministerul pe care îl reprezintă susține aceste modificări.
Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a propus ca amendamentele să fie însușite de
Comisie.
Cu unanimitate de voturi amendamentele au fost adoptate.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor clor prezenți,
adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise și respinse.
În continuare, s-a trecut la dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul
6

cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și
antidoturi, în vederea asigurării protecției esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
(PLx.504/2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” în subordinea Ministerului Apărării
Naţionale, prin preluarea patrimoniului, personalului şi activităţii Institutului Naţional de
Cercetare „Cantacuzino”, aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, care se desfiinţează.
Domnul deputat Corneliu-Florin Buicu, președintele Comisiei pentru sănătate și familie
a Camerei Deputaților, a propus adoptarea proiectului de Lege, cu amendamentele deja
adoptate de Comisia pentru sănătate și familie și de Comisia pentru apărare, ordine publică și
siguranță națională.
Cu 13 voturi pentru și 4 voturi împotrivă, amendamentele adoptate de Comisia pentru
sănătate și Comisia pentru apărare au fost adoptate.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu 13
voturi pentru și 4 abțineri, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.
Miercuri, 13 decembrie 2017
La lucrările şedinţei au fost prezenţi un număr de 20 deputați, din totalul de 25 de
membri ai Comisiilor, fiind absenți 5 deputați, după cum urmează:
- doamna deputat Mihaela Huncă - Grupul parlamentar al PSD
- doamna deputat Cosma Lavinia-Corina - Grupul parlamentar al USR
- domnul deputat Romanescu Cristinel - Grupul parlamentar al PNL
- doamna deputat Raluca Turcan - înlocuită de domnul deputat Gabriel Marilen Pintea,
Grupul parlamentar al PNL
- domnul deputat Vasilică Radu Costin - înlocuit de domnul deputat Macovei Silviu
Nicu, Grupul parlamentar al PSD.
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
Ședință comună cu Comisia pentru muncă și protecție socială
I. RAPORT
Cerere de reexaminare a dispozițiilor art. I1, art. I2 și art. IV din Legea privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii. PLx.
12/2017. Raport comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. Termen: 13
decembrie 2017. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
II. DIVERSE
Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat Adrian Solomon,
președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială.
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor
prezenți.
Domnul președinte Adrian Solomon a menționat că, potrivit prevederilor art. 75 alin.
(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor s-a pronunţat pe textul legii în calitate de primă
Cameră sesizată, cu excepţia art.I1, art.IV, art.VII şi art.VIII alin.(5) şi (6), asupra cărora s-a
pronunţat în calitate de Cameră decizională. În aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(4) şi (5) din
Constituţia României, republicată, Senatul s-a pronunţat asupra legii în calitate de Cameră
decizională, cu excepţia art.I1, art.I2 şi art.IV, articole asupra cărora s-a pronunţat în calitate de
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primă Cameră sesizată. Astfel, pentru aceste articole, Camera Deputaţilor a fost sesizată în
calitate de Cameră decizională, întrucât Senatul a adoptat o formă diferită faţă de forma
adoptată anterior de Camera Deputaţilor.
În cadrul discuțiilor, au luat cuvântul următorii deputați: Camelia Gavrilă, Dumitru
Oprea, Mara Mareș.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare cu
amendamente admise.
PREȘEDINTE
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ
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