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Marţi, 10 februarie 2009 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Miercuri, 11 februarie 2009  

Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport de la Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 Ordinea de zi: Dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
2009, pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării  

 
 La lucrările Comisiilor au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
 - Ecaterina Andronescu – ministru; 
 - Oana Adriana Badea – secretar de stat; 
 - Jităreanu Gerard – secretar de stat ANCS; 
 - Mihai Păunică – director general. 
 De la Ministerul Finanţelor Publice 
 - Roxana Petrescu – consilier. 
 De la Sindicatele din Învăţământ şi Cercetare  
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 - Răzvan Bobulescu – preşedinte Federaţiei Sindicatelor Universitare 
„Alma Mater” 
 - Constantin Ciosu – preşedinte Federaţiei Educaţiei Naţionale; 
 - Gheorghe Isvoranu – preşedinte Federaţiei Sindicatelor 
Independente din Învăţământ ”Spiru Haret” 
 - Simion Hancescu – prim-vicepreşedinte Federaţiei Sindicatelor 
Libere din Învăţământ; 
 - Radu Minea – preşedinte – Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din 
Cercetare-Proiectare din România. 

 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei.  
 Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor 
celor prezenţi.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Cristian Sorin Dumitrescu, 
preşedintele Comisiei, care informează membrii comisiilor că au fost 
depuse  un număr de peste 800 de amendamente pentru Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării.  
 În această situaţie comisiile au hotărât, ca procedură de lucru, 
admiterea amendamentelor care au ca sursă de finanţare bugetul 
Ministerului  Educaţiei, Cercetării şi Inovării, fondul de rezervă al 
Guvernului şi Cancelaria Primului-Ministru.  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 208 amendamente admise şi 
612 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, Josef Koto, Cătălin Croitoru, Anghel Stanciu, 
Nicolae Robu, Vasile Berci, Victor Cristea, Ionuţ Dumitrică, Anca Boagiu, 
Ecaterina Andronescu. În urma examinării, comisiile reunite au hotărât să 
avizeze favorabil bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu 
26 de voturi pentru şi 5 abţineri, cu amendamentele admise cuprinse în 
anexa 1 şi amendamentele respinse cuprinse în Anexa 2. 

Joi, 12 februarie 2009 
 I. Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport de la Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 Ordinea de zi: Dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
2009, pentru Ministerul Tineretului şi Sportului, Cancelaria Primului 
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Ministru, Academia Română, Academia Oamenilor de Ştiinţă din 
România 

 
 La lucrările Comisiilor au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
 - Ecaterina Andronescu – ministru; 
 - Oana Adriana Badea – secretar de stat; 
 - Mihai Păunică – director general 
 De la Ministerul Finanţelor Publice 
 - Roxana Petrescu - consilier 
 De la Ministerul Tineretului şi Sportului 

- Monica Iacob-Ridzi – ministru 
- Răzvan Bobeanu – secretar de stat 
De la Academia Română 
- acad. Florin Filip – vicepreşedinte 
- Cornel Ionescu – director 
De la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România 
- acad. Vasile Cândea – preşedinte 
De la Cancelaria Primului Ministru 
- Cătălin Baba – Şef Cancelarie. 
 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei.  
 Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Cristian Sorin Dumitrescu, 
preşedintele Comisiei. 
 Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor 
celor prezenţi.  
 Dezbaterile încep cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 
privind Ministerul Tineretului şi Sportului. 
 D-na ministru Monica Iacob Ridzi prezintă bugetul alocat 
Ministerului Tineretului şi Sportului şi răspunde întrebărilor adresate de 
către deputaţii şi senatorii celor două comisii. 
 Comisiile reunite au hotărât, ca procedură de lucru, ca 
amendamentele depuse pentru Ministerul Tineretului şi Sportului şi care nu 
fac obiectul domeniului de activitate să fie redirecţionate cu adresă de 
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înaintare, către  comisiile de specialitate. A fost reţinut un amendament, 
care a fost respins şi se regăseşte în anexa nr.3 la Aviz. În urma 
dezbaterilor, bugetul alocat Ministerului Tineretului şi Sportului a fost 
avizat favorabil cu 26 voturi pentru şi 5 abţineri. La dezbateri au luat 
cuvântul următorii senatori şi deputaţi: Cristian Sorin Dumitrescu, Anghel 
Iordănescu, Ionuţ Stroe, Anghel Stanciu, Cristian Ţopescu, Mihai Radan, 
Radu Vasilică, Nicolae Robu, Sanda Maria Ardeleanu, Marius Spînu.  
 Se continuă cu  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 privind 
Cancelaria Primului Ministru. 
 Dl. Cătălin Baba, şef Cancelarie, informează că în urma reorganizării 
şi înjumătăţirii numărului de personal la Cancelaria Primului Ministru, 
fondurile disponibilizate au fost transferate la cercetare. Bugetul 
Cancelariei Primului Ministru a fost avizat favorabil cu 19 voturi pentru şi 
4 voturi împotrivă, fără amendamente. La dezbateri au luat cuvântul 
următorii senatori şi deputaţi: Cristian Sorin Dumitrescu, Anghel Stanciu, 
Doina Silistru, Marius Spînu. 
 Se continuă cu  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 privind 
Academia Română.  
 Dl. acad. Florin Filip, vicepreşedinte, prezintă bugetul Academiei 
Române, solicitând o suplimentare de 278 mil.lei. 
 În urma dezbaterilor, Bugetul Academiei Române a fost avizat 
favorabil, cu unanimitate de voturi, fără amendamente, urmând ca 
solicitarea de suplimentare să fie rezolvată la rectificarea bugetară.  La 
dezbateri au luat cuvântul: Cristian Sorin Dumitrescu, Anghel Stanciu, 
Marius Spânu.  
 Se continuă cu  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 privind 
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.  
 Dl. acad. Vasile Cândea, preşedinte, prezintă bugetul Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România.  
 În urma dezbaterilor, Bugetul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi. 
 
 
 II. Şedinţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor  
 
 În continuare se trece la dezbaterea următoarelor proiecte de lege 
înscrise pe ordinea de zi: 
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 1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.141/2008 pentru modificarea Legii nr.17/2007 privind 
educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă. PL.x 3/2009. 
Raport. Procedură de urgenţă. Termen: 12 februarie 2009. Iniţiator:  
Guvern. C.D. – Prima Cameră sesizată. Raportori: Doina Burcău, 
Gheorghe Hogea. 
 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.156/2008 pentru completarea Legii învăţământului 
nr.84/1995. PL.x. 7/2009. Raport. Procedură de urgenţă. Termen: 12 
februarie 2009. Iniţiator:  Guvern. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
Raportori: Cristian Dumitrescu, Dan-Radu Zătreanu. 
 3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.167/2008 pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice 
şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul 
universitar de doctorat. PL.x 8/2009. Raport. Procedură de urgenţă. 
Termen: 12 februarie 2009. Iniţiator:  Guvern. C.D. – Prima Cameră 
sesizată.  Raportori: Anghel Stanciu, Răzvan Mustea-Şerban, Sanda-
Maria Ardeleanu, Dragoş Gabriel Zisopol. 
 4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995. PL.x. 13/2009. Raport. Procedură de 
urgenţă. Termen: 12 februarie 2009. Iniţiator:  Guvern. C.D. – Prima 
Cameră sesizată.  Raportori: Sanda-Maria Ardeleanu, Răzvan Mustea-
Şerban. 
 5. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului, nr. 
84/1995. Plx 466/2008. Raport. Reexaminare din partea Preşedintelui 
României. C.D. este prima cameră sesizată. Termen: 18.02.2009 
 
 Dezbaterile încep cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.167/2008 pentru modificarea Legii nr.128/1997 
privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor 
didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din 
învăţământul universitar de doctorat (PL.x 8/2009). 
 Dl.deputat Anghel Stanciu, în calitate de raportor, prezintă proiectul 
de lege care are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 128/1997 
privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările 
ulterioare, intervenţiile legislative vizând includerea normării activităţilor 
didactice la învăţământul universitar de masterat şi la învăţământul 
universitar de doctorat în normarea prevăzută de lege pentru învăţământul 
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postuniversitar. De asemenea, dl. deputat Anghel Stanciu face un 
amendament în care subliniază importanţa cursurilor universitare avansate 
care necesită o amplă şi profundă documentare a profesorului, inclusiv prin 
consultarea celor mai noi materiale (articole şi cărţi) apărute pe plan 
internaţional în limbi de circulaţie internaţională. Efortul cadrului didactic 
este cu totul deosebit şi amplificat în sensul creşterii acestuia pentru 
aducerea în atenţia doctoranzilor a celor mai noi informaţii din domeniul 
respectiv. Efortul este deosebit şi în cazul desfăşurării orelor de seminar 
care adesea se transformă în dezbateri ştiinţifice de cel mai înalt nivel. 
Amendamentul este următorul: 
 „În învăţământul universitar de masterat, în învăţământul 
postuniversitar, inclusiv în cel de perfecţionare a personalului didactic, 
precum şi în învăţământul universitar de licenţă cu predare integrală în 
limbi de circulaţie internaţională, ora de curs reprezintă 2,5 ore 
convenţionale, iar ora de seminar sau de activităţi similare acesteia 
reprezintă 1,5 ore convenţionale. În învăţământul universitar de 
doctorat, inclusiv în cel cu predare integrală în limbi de circulaţie 
internaţională, ora de curs reprezintă 3,0 ore convenţionale, iar ora de 
seminar sau de activităţi similare acesteia reprezintă 2,0 ore 
convenţionale. Pentru conducători de doctorat se normează 0,5 ore 
convenţionale săptămânal, pentru fiecare doctorand în stagiu”.  
 
 D-na ministru Ecaterina Andronescu nu este de acord cu acest 
amendament considerând că normarea activităţilor didactice pentru studiile 
universitare de masterat şi doctorat urmează să fie reglementată diferenţiat 
prin acte normative viitoare ale M.E.C.I. sau în pachetul legislativ privind 
educaţia prin accentuarea autonomiei universitare şi în acest domeniu.  
 În urma dezbaterilor, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
proiectul de lege a fost aprobat în forma prezentată. Amendamentul propus 
de dl.deputat Anghel Stanciu fost respins. 

Se continuă cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995 (PL.x. 13/2009).  

Dl. deputat Răzvan-Şerban Mustea, în calitate de raportor, prezintă 
proiectul de lege care are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, în sensul constituirii fondului pentru dezvoltarea 
instituţională de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior acreditate.  

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, se aprobă proiectul de 
lege în forma prezentată.  
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 Urmează proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului, 
nr. 84/1995. (Plx 466/2008). Reexaminare din partea Preşedintelui 
României.  Dl. consilier Vasile Năstăsescu prezintă proiectul de lege care 
are ca obiect de reglementare modificarea Legii învăţământului nr. 
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
eliminării confuziilor şi inechităţilor existente în sistemul de organizare a 
şcolilor doctorale şi a masteratelor, precum şi a criteriilor de evaluare 
diferite pentru instituţiile de învăţământ superior faţă de celelalte unităţi din 
sistemul naţional de cercetare-dezvoltare. Proiectul de lege a fost respins 
iniţial, dar a fost trimis la reexaminare de către Preşedinţia României. 

D-na ministru Ecaterina Andronescu susţine respingerea iniţială a 
proiectului de lege. 
 În urma dezbaterii, Comisia, analizând motivele care au determinat 
transmiterea spre reexaminare a Legii privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului 
nr. 84/1995, a propus, cu 21 de voturi pentru respingere, 1 vot împotriva 
respingerii şi 4 abţineri, respingerea cererii de reexaminare a Legii din 
următoarele motive: 
 - la momentul actual există doar 5 universităţi cărora li s-a acordat 
calificativul „grad de încredere ridicat”. În consecinţă, Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, care ar prelua 
responsabilitatea evaluării instituţiilor de învăţământ superior, nu ar avea 
resursele financiare şi materiale să îşi îndeplinească atribuţiile în timp util, 
fără a perturba sistemul de învăţământ, având în vedere că există circa 
15.000 de dosare ce trebuie evaluate şi o mare parte dintre acestea ar fi 
trebuit analizate până la 1 octombrie 2008 pentru a se putea realiza 
înscrierea studenţilor în anul universitar 2008 - 2009; 
 - s-ar crea un monopol al ARACIS cu privire la evaluare capacităţii 
şi al gradului de a desfăşura activitate didactică de către instituţiile de 
învăţământ superior, precum şi la acordarea calificativului „grad de 
încredere ridicat” acestora; 
 - în Legea nr. 2/2008 privind modificarea Legii învăţământului nr. 
84/1995, republicată, la art. 146 alin. (2) se prevede înfiinţarea funcţiei de 
preşedinte al universităţii cu atribuţii stabilite prin Carta universităţii, 
nefiind necesară o nouă reglementare. 
  
 Se continuă cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.156/2008 pentru completarea Legii învăţământului 
nr.84/1995 (PL.x. 7/2009). 
 Dl. deputat Dan-Radu Zătreanu, în calitate de raportor, prezintă 
proiectul de lege care are ca obiect de reglementare completarea Legii 
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învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul ca terenul şi clădirea în care îşi desfăşoară activitatea 
Palatul Naţional al Copiilor, prin excepţie, să facă parte din domeniul 
public al municipiului Bucureşti, iar finanţarea cheltuielilor să se asigure de 
la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Totodată, se 
preconizează abrogarea numărului curent VIII din anexa nr. 3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi:  Adriana Săftoiu, 
Marius Spânu, Ionuţ-Marian Stroe, Mihai Surpăţeanu, Florentin Băloşin 
Gust, Cătălin Croitoru, Ionuţ-George Dumitrică, Viorel Buda, Vasile Berci, 
Josef Koto. 
 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 18 voturi pentru respingere 
şi 6 voturi împotriva respingerii, respingerea proiectului de Lege, din 
următoarele motive: 
 - având în vedere prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 
dispoziţiile de modificare şi completare se încorporează în actul normativ 
de bază, de la data intrării lor în vigoare, identificându-se cu acesta, 
dispoziţia privind trecerea Palatului Naţional al Copiilor în domeniul public 
al municipiului Bucureşti nu se poate integra în Legea nr. 84/1995, 
deoarece în cazul republicării acesteia s-ar putea interpreta că norma 
propusă prin proiect se aplică retroactiv, respectiv din anul 1995; 
 - activităţile ce se desfăşoară în cadrul Palatului Naţional al Copiilor 
fac parte din componenta extra-curriculară, fiind considerate educaţie 
complementară, căreia i se acordă o importanţă şi o atenţie deosebiră la 
nivel european şi naţional; 
 - prin îndepărtarea Palatului Naţional al Copiilor din administrarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, continuarea activităţilor ce se 
desfăşoară în această locaţie ar însemna necesitatea închirierii de către 
MECI a unui nou spaţiu şi fonduri suplimentare; 
 - Palatul Naţional al Copiilor dă posibilitatea, prin activităţile  ce le 
desfăşoară,  copiilor cu situaţii materiale precare să participe la activităţi 
extraşcolare; 
 - Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării doreşte crearea unui 
Centru Naţional de Educaţie, ale cărui activităţi să se desfăşoare, cu 
precădere, în Palatul Naţional al Copiilor, şi intenţionează alocarea din 
bugetul MECI, capitolul bugetar destinat activităţilor extra-curriculare, 
alocarea unei finanţări pentru reabilitarea Palatului; 
 - dacă Consiliului General al Municipiului Bucureşti doreşte 
finanţarea reabilitării locaţiei din bugetul propriu, această investiţie se poate 
realiza, fără a avea în administrare Palatul Naţional al Copiilor, conform 
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normelor juridice în vigoare, aşa cum s-a procedat şi în alte situaţii 
similare.  
  
 Se continuă cu proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.141/2008 pentru modificarea Legii nr.17/2007 
privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă (PL.x 
3/2009).  
 D-na deputat Doina Burcău, în calitate de raportor, prezintă proiectul 
de lege care are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.17/2007 
privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă, 
intervenţiile legislative vizând eficientizarea activităţii referitoare la 
pregătirea acestor categorii de tineri, prin crearea unui cadru legal de 
selecţie şi pregătire în cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum şi 
Evaluare în Învăţământul Preuniversitar. 
 D-na secretar de stat Oana Badea, susţine proiectul de lege cu 
amendamentele pe le prezintă membrilor comisiei. 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi:  Gheorghe Hogea, 
Josef Koto, Doina Chircu, Marius-Sorin Gondor.  
 În urma dezbaterii, proiectul de lege este aprobat cu unanimitate de 
voturi, cu amendamente. 

 
  
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU 
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