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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, fiind absenţi 3 
deputaţi: 
 - dl. deputat Croitoru Cătălin - Grupul  Parlamentar al PD-L; 
 - d-na  deputat  Iacob Ridzi Monica Maria - Grupul  Parlamentar al PD-
L; 
 - dl. deputat Radu Costin Vasilică - Grupul  Parlamentar al PSD+PC. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

- Oana Adriana Badea – secretar de stat. 
De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
- Răzvan Bobeanu – secretar de stat 
De la Agenţia Naţională Anti-Doping 
- Graziela Vâjială – preşedinte 
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 De la Ministerul Finanţelor Publice 
- Aurelia Tudor – consilier superior 
- Roxana Petrescu -  consilier 

 De la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional 
- Adrian Lemeni – secretar de stat. 
De la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişeşti” 
- Mihail Pisargeac – Secretar, Secţia Horticultură. 
De la Institutul de Administrare a Afacerilor  
- Marcel Duhăneanu – rector 
- Dalina Dumitrescu – decan 
- Adrian Manaicu – director financiar 
De la Institutul Bancar Român 
- Lucian Ionescu – preşedinte 
- Dorina Poanta – rector  
Iniţiatori 
- deputat Ovidiu Victor Ganţ  - pct.7 din ordinea de zi. 

  
 Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Cristian Sorin Dumitrescu, 
preşedintele comisiei. 
 Cu unanimitate de voturi se aprobă următoarea ordine de zi:  

 
I.  RAPOARTE COMUNE 

1. Raportul pe anul 2007 al Agenţiei Antidoping. R2/2008. Raport 
comun cu Comisia pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru 
sănătate publică din Senat. Termen: 10 martie 2009. Iniţiator: Guvernul. 
Camera Deputaţilor + Senatul– Cameră decizională.  Raportor:   

2. Raportul pe anul 2008 al Agenţiei Antidoping. R2/2009. Raport 
comun cu Comisia pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru 
sănătate publică din Senat. Termen: 9 martie 2009. Iniţiator: Guvernul. 
Camera Deputaţilor + Senatul– Cameră decizională.  Raportor:    
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3. Raportul pe anul 2007 cu privire la Starea sistemului naţional de  
învăţământ. R25/2008. Raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a senatului. Termen: 10 martie 2009. Iniţiator: Guvernul. 
Camera Deputaţilor + Senatul– Cameră decizională.   Raportor:   

4. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea 
personalului din învăţământ în anul 2008. PL-x 22/2009. Raport comun cu 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Procedură de urgenţă. 
Termen: 24 februarie 2009. Iniţiator:  Guvern. C.D. – Cameră decizională.  
Raportor:  

5.  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 
proprietatea publică a statului şi administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare 
Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Educaţiei şi Tineretului 
pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui 
laborator complex pentru controlul alimentelor. PL-x 62/2009. Raport 
comun cu Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice. Termen: 10 martie 2009. CD - Cameră decizională. Iniţiatori: 
Guvern.   Raportor: 

6. Propunere legislativă pentru acordarea de credite preferenţiale pentru 
studenţi. Pl-x 71/2009. Raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci. Termen: 17 martie 2009. CD - Cameră decizională. Iniţiatori: 
senatori Stan Petru, Dina Carol, Funar Gheorghe, Ardelean Aurel, 
Cismaru Ivan; deputaţi Andea Petru,  Ifrim Mircea, Popeangă Petre, 
Tabără Valeriu. 

II.  RAPOARTE  
 7. Propunere legislativă privind organizarea învăţământului teologic 
superior de cult Islamic. Pl.x. 66/2009. Raport. Termen: 12 martie 2009. 
CD – Cameră decizională. Iniţiatori: deputaţi: Ungureanu Valeriu 
Alexandru, Vasile Aurelia, Mihei Andrian-Sirojea, Rădulescu Cristian, 
Márton Árpád-Francisc, Ganţ Ovidiu Victor, Ibram Iusein, Pambuccian 
Varujan.  Raportor:  

8. Propunere legislativă privind BIBLIA în versuri pentru elevi. Pl.x. 
97/2009. Raport. Termen: 17 martie 2009. CD – Cameră decizională. 
Iniţiatori: senatori: Funar Gheorghe, Ilaşcu Ilie, Ardelean Aurel; deputaţi: 
Giurgiu Mircia, Andea Petru, Moisoiu Adrian, Rus Ioan Aurel. 
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 9. Propunere legislativă privind introducerea şahului în şcoli. Pl.x 
96/2009. Raport. Termen: 17 martie 2009. CD - Cameră decizională. 
Iniţiatori: senatori Stan Petru, Păunescu Adrian, Dina Carol, Funar 
Gheorghe, Petrescu Ilie; deputaţi Ghişe Ioan, Moisoiu Adrian. 

10. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului de Administrare a 
Afacerilor din municipiul Bucureşti. Plx 657/2007. Raport. Termen: 
aprobare B.P. 15 noiembrie 2007. Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră 
decizională. 

11. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Bancar Român din 
municipiul Bucureşti. Plx 565/2007. Raport. Termen: aprobare B.P. 15 
noiembrie 2007. Iniţiator: Guvernul. C.D. – Cameră decizională. 

 
III. AVIZE  

 12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat 
în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în 
administrarea Academiei Române. PL.x. 57/2009. Procedură de urgenţă. 
Aviz. Termen: 26 februarie 2009. CD – Cameră decizională. Iniţiator: 
Guvern. 
 13. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. Pl.x. 
43/2009. Aviz. Termen: 26 februarie 2009. CD – Cameră decizională. 
Iniţiatori: deputaţi: Bruchental-Pop Ionela, Miroşeanu Liviu Alexandru, 
Sârb Gheorghe.  
 14. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore. 
PL.x. 69/2009. Aviz. Termen: 26 februarie 2009. CD – Cameră 
decizională. Iniţiator: senator Ion Florescu. 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria 
publică în scopul aplicării art. 14 din OUG 64/2007 privind datoria publică. 
Plx 121/2009. Aviz. Termen: 05 martie 2009. Iniţiator: Guvernul. CD – 
Cameră decizională. Raportor:    
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 Domnul deputat Anghel Stanciu menţionează ca a fost elaborat un nou 
pachet al legilor învăţământului şi propune o întâlnire cu doamna prof. univ. 
dr. ing. Ecaterina Andronescu, ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, pentru 
a discuta despre acest pachet de legi.   

Domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele 
Comisiei, precizează că Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării este cel care 
elaborează strategia în acest domeniu şi ar fi indicată o discuţie în acest sens 
cu doamna ministru Ecaterina Andronescu. 
 Dezbaterile încep cu punctul 3 al ordinii de zi - Raportul pe anul 2007 
cu privire la Starea sistemului naţional de  învăţământ (R25/2008).  
 Domnul consilier Vasile Năstăsescu, prezintă Raportul pe anul 2007 cu 
privire la Starea sistemului naţional de  învăţământ şi arată că prezentul raport, 
aflat în dezbaterea comisiilor reunite din cele două camere ale Parlamentului 
României, este elaborat în baza prevederilor art. 150, alin. (3) din Legea 
învăţământului nr. 84/1995, care prevede: „ministrul educaţiei şi cercetării 
înaintează Parlamentului raportul anual asupra stării sistemului naţional de 
învăţământ, până la data de 15 octombrie. Concomitent sunt prezentate 
direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar şi 
superior. Raportul anual se dă publicităţii.” 
 Raportul pe anul 2007 cu privire la Starea sistemului naţional de 
învăţământ cuprinde trei părţi, astfel: Analiza sistemului de învăţământ din 
perspectiva indicatorilor de bază, Situaţia privind educaţia permanentă şi 
Realizarea obiectivelor Programului de guvernare. 

În cadrul primei părţi, Analiza sistemului de învăţământ din perspectiva 
indicatorilor de bază, pe parcursul a 100 de pagini, se prezintă în mod sintetic, 
într-o formă sistematizată şi susţinută cu numeroase date şi reprezentări 
grafice, setul de indicatori de bază, pe niveluri de învăţământ, cu referire la 
ansamblul sistemului, la învăţământul preşcolar, la învăţământul primar şi 
gimnazial, la învăţământul liceal şi profesional (şcolile de arte şi meserii, 
SAM), la învăţământul post-secundar non-terţiar şi terţiar şi la formarea 
profesională continuă. 

Aspectele prezentate vizează costurile educaţiei, resursele umane ale 
sistemului de învăţământ, participarea la educaţie şi eficienţa internă a 
sistemului de învăţământ şi rezultatele obţinute. 

În partea a doua a Raportului, Situaţia privind educaţia permanentă, pe 
16 pagini, sunt prezentate obiectivele generale şi specifice educaţiei 
permanente, situaţia României în raport cu indicatorii europeni specifici 
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educaţiei permanente şi priorităţile de intervenţie şi dezvoltare de politici, din 
perspectiva educaţiei permanente şi a provocărilor acesteia. 

Ultima parte, partea a treia a Raportului, cu o întindere de 10 pagini, se 
referă la realizarea obiectivelor din Programul de guvernare. 

Din raport lipsesc concluziile exprimate în mod explicit, atât la modul 
general, cât şi pentru fiecare din părţile componente, ele putând fi formulate 
de cei interesaţi, pe baza datelor oferite şi a precizărilor care însoţesc 
descrierea fiecărui aspect analizat în cadrul raportului. 

Domnul deputat Anghel Stanciu precizează că este prima dată când este 
discutat în cadrul Comisiei un astfel de raport, motiv pentru care propune 
dezbaterea acestuia într-un cadru mai larg, într-o şedinţă viitoare, la care să 
participe şi ministrul educaţiei, d-na Ecaterina Andronescu.  

Doamna deputat Csilla-Mária Petö întreabă când va fi înaintat 
Parlamentului raportul pe anul 2008. 

 Doamna deputat Doiniţa-Mariana Chircu menţionează că un material 
referitor la starea sistemului de învăţământ este unul special şi propune ca 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării să urmărească, în realizarea 
raportului pe anul 2008, indicatorii analizaţi în 2007 şi să se prezinte evoluţia 
acestora. Analiza ambelor rapoarte este importantă pentru a avea o imagine 
clară asupra pachetului legislativ din învăţământ.  

Doamna deputat Anna-Lili Farkas precizează faptul că raportul pe anul 
2008 trebuia realizat până în acest moment şi prezentat în Parlament până la 
sfârşitul anului trecut.  

Domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele 
Comisiei, propune amânarea discuţiei până marţi, 3 martie, ca să poată fi 
prezentă la dezbateri şi doamna ministru Ecaterina Andronescu.  
 Se continuă cu pct. 1 şi 2 din ordinea de zi, Raportul pe anul 2007 al 
Agenţiei Antidoping (R2/2008) şi Raportul pe anul 2008 al Agenţiei 
Antidoping (R2/2009). 
 Doamna Graziela Elena Vâjială – preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-
Doping începe prezentarea cu  Raportul de activitate pe anul 2007 al Agenţiei 
Naţionale Anti-Doping (ANAD) şi arată că acesta este structurat pe două părţi, 
având următoarele capitole: Iniţiative legislative; Programul de educaţie şi 
informare; Programul de testare; Cooperare internaţională; Relaţii publice şi 
mass-media; Managementul resurselor; Direcţia cercetare şi laborator control 
doping; Activitatea de cercetare; Perspective.  
 Misiunea ANAD constă în promovarea, coordonarea şi monitorizarea la 
nivel naţional a luptei împotriva dopajului în sport, prin adoptarea şi 
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implementarea politicilor şi reglementărilor anti-doping în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. Întreaga activitate a ANAD este orientată către 
îndeplinirea cerinţelor sportivilor, federaţiilor sportive naţionale şi 
internaţionale, agenţiilor şi organizaţiilor anti-doping internaţionale, cu 
transparenţă, obiectivitate, consecvenţă şi integritate.  
 Pentru anul 2008, ANAD a prevăzut în programul său o serie de măsuri 
şi activităţi: finalizarea şi implementarea Legii privind prevenirea şi 
combaterea traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise şi elaborarea 
normelor de aplicare a legii; acreditarea Laboratorului de Control Doping de 
către Agenţia Mondială Anti-Doping (AMAD) în scopul recunoaşterii  
rezultatelor analizelor efectuate şi a alinierii activităţii la standardele 
internaţionale; implementarea programului informatizat ADAMS de 
administrare şi gestionare de date, referitor la localizarea sportivilor şi 
controlul doping; realizarea unui număr minim de 3000 de teste doping; 
elaborarea şi dezvoltarea de proiecte de cercetare ştiinţifică pentru 
aprofundarea cunoştinţelor în domeniu; încheierea unor noi acorduri bilaterale 
cu organizaţii naţionale anti-doping; etc. 
 În continuare d-na Graziela Vâjială prezintă Raportul de activitate pe 
anul 2008 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD) care este structurat pe 
următoarele capitole: Activitatea juridică; Activitatea de educaţie; Activitatea 
de relaţii internaţionale; Activitate de testare doping; Activitatea de 
comunicare; Direcţia Economică, resurse umane şi administrativ; Activitatea 
Laboratorului de control doping; Activitatea de cercetare ştiinţifică; 
Perspective.  
 Proiectele de cercetare din anul 2008 s-au desfăşurat pe două direcţii 
principale: studii şi cercetări în domeniul ştiinţelor socio-umane, realizate de 
Direcţia de Testare şi Programe social-educative, şi studii şi cercetări 
referitoare la tehnicile analitice de detectare a substanţelor incluse pe Lista 
Interzisă a AMAD şi la aspecte biochimice adiacente domeniului de control 
doping, realizate de cercetătorii DC LCD. 
  Pentru anul 2009, ANAD a prevăzut în programul său o serie de măsuri 
şi activităţi: finalizarea Acreditării Laboratorului de Control Doping (LCD) de 
către AMAD; modificarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi 
combaterea dopajului în sport în conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu precizează că membrii 
Comisiei au luat act de conţinutul Rapoartelor de activitate pe anul 2007 şi, 
respectiv, pe anul 2008, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping.  
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 Urmează proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea 
personalului din învăţământ în anul 2008 (PL-x 22/2009), la care suntem 
sesizaţi pe fond împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.  
 Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare unele 
măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008, vizând o 
creştere cu 9 % a salariilor de bază faţă de salariile din luna septembrie 2008.  

Doamna Oana Adriana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, precizează că ordonanţa este declarată neconstituţională 
prin Decizia Curţii Constituţionale nr.1.221 din 12 noiembrie 2008 şi propune 
respingerea acesteia.  

Domnul deputat Anghel Stanciu subliniază faptul că argumentaţia din 
expunerea de motive a ordonanţei este anti-şcoală.  

La dezbateri au luat cuvântul: Cristian Sorin Dumitrescu, Anghel 
Stanciu, Victor Cristea,  Sorin Gondor, Mihai Surpăţeanu, Ionuţ Stroe. 

În urma dezbaterii, proiectul de lege este respins cu 16 voturi pentru 
respingere şi 7 împotriva respingerii, întrucât Curtea Constituţională, prin 
Decizia nr.1221 din 12 noiembrie 2008, a admis excepţia de 
neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului, constatând că 
dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.136/2008 privind stabilirea 
unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 sunt 
neconstituţionale. 
 Urmează proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 
proprietatea publică a statului şi administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare 
Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Educaţiei şi Tineretului 
pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui 
laborator complex pentru controlul alimentelor (PL-x 62/2009).  

Dl. Vasile Năstăsescu prezintă Proiectul de Lege care are ca obiect de 
reglementare schimbarea modului de administrare a unei suprafeţe de teren 
aflată în proprietatea publică a statului, prin scoaterea de sub administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” – 
Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Suceava şi atribuirea în 
administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava,  în scopul construirii unui 
laborator complex pentru controlul alimentelor. 

Doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu propune ca suprafaţa de teren 
la care se face referire să intre direct în proprietatea Universităţii din Suceava.  
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Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu menţionează că pentru a 
se realiza trecerea suprafeţei de teren direct în proprietatea universităţii trebuie 
urmaţi alţi paşi, acest transfer neputându-se realiza prin această ordonanţă.  

Doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării, menţionează că Guvernul susţine adoptarea acestui proiect de lege.  

În urma dezbaterii, proiectul de lege este adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

În continuarea dezbaterilor s-a luat în discuţie propunerea legislativă 
pentru acordarea de credite preferenţiale pentru studenţi (Pl-x 71/2009).  

Dl. Vasile Năstăsescu prezintă propunerea legislativă care are ca obiect 
de reglementare stabilirea unor condiţii de acordare a unor credite 
preferenţiale pentru studenţii care frecventează cursurile universitare şi 
postuniversitare ale instituţiilor de învăţământ superior acreditate, stabilind şi 
unele sarcini pentru Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.  
 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu precizează că propunerea 
legislativă este depăşită, deoarece în Parlament se dezbate deja ordonanţa cu 
privire la Agenţia de Credite. 
 Doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării, menţionează că Guvernul nu susţine adoptarea, menţionând că 
ordonanţa prin care se reglementează această problemă este în vigoare din data 
de 14 ianuarie.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu propune ca în argumentaţia de 
respingere să se sublinieze faptul că membrii Comisiei nu au respins ideea de 
creditare. 

În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât respingerea, 
din următoarele considerente:  
 - pe timpul dezbaterilor, a rezultat faptul că membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport susţin ideea acordării de credite bancare 
studenţilor, dar scopul promovării prezentei propuneri legislative se atinge 
prin înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţi, care se află deja în stadiu 
avansat de legiferare; 
 - adoptarea prezentei propuneri legislative ar conduce la legiferări 
paralele ale aceluiaşi subiect, fapt ce poate genera confuzie şi chiar dificultăţi 
în aplicare; 
 - există în derulare unele programe chiar pe tema creditelor pentru 
studenţi. 
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 Se continuă cu propunerea legislativă privind organizarea 
învăţământului teologic superior de cult Islamic (Pl.x. 66/2009).  
 Domnul deputat Ovidiu Victor Ganţ, în calitate de iniţiator, prezintă 
propunerea legislativă care are ca obiect de reglementare organizarea 
învăţământului teologic superior de cult islamic. Învăţământul teologic 
superior de cult musulman beneficiază doar de Seminarul teologic „Kemal 
Ataturk” din Medgidia, fără a exista posibilitatea continuării studiilor din 
sistemul de învăţământ superior, tinerii care doresc să urmeze o facultate de 
profil fiind nevoiţi să plece la studii în ţări musulmane, unde pregătirea nu este 
întotdeauna în concordanţă cu spiritul şi practica credinţei islamice tradiţionale 
din România. De aceea, se doreşte înfiinţarea specializării teologie islamică în 
cadrul Facultăţii de teologie  a Universităţii „Ovidius” din Constanţa. 
 Doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării, precizează că specializarea invocată poate fi aprobată doar prin 
hotărâre de Guvern, la cererea universităţii. În acest caz, Universitatea 
„Ovidius” din Constanţa nu a depus o astfel de cerere, motiv pentru care 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
  Domnul Adrian Lemeni, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional, nu susţine adoptarea acestei propuneri 
legislative. 
 Domnul deputat Ovidiu Victor Ganţ propune amânarea dezbaterilor 
pentru a se da ocazia iniţiatorilor să discute cu Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării şi să se ajungă la o soluţie.  
 Domnul vicepreşedinte Iosif Kötő  şi domnul deputat Anghel Stanciu 
susţin amânarea dezbaterilor. Cu unanimitate de voturi se aprobă amânarea 
dezbaterilor.  
 
 Urmează propunerea legislativă privind BIBLIA în versuri pentru elevi 
(Pl.x. 97/2009). Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
introducerea în programa şcolară a textelor Evangheliilor după Matei, Marcu, 
Luca, Ioan şi a Faptelor apostolilor, în varianta versificată, precum şi 
asigurarea gratuită a manualului pentru elevii claselor II – VIII, de către statul 
român, prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, începând cu anul 
şcolar 2009 – 2010. 
 Doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării, şi domnul Adrian Lemeni, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, nu susţin adoptarea acestei 
propuneri legislative.  
 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi, respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
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- conţinutul propunerii legislative aduce atingere normelor 
constituţionale referitoare la libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi la 
libertatea credinţelor religioase, întrucât elevii care au alte convingeri 
religioase nu pot fi obligaţi să înveţe Evangheliile după Matei, Marcu, Luca, 
Ioan şi Faptele apostolilor, care sunt considerate texte sacre numai în religia 
creştină; 
 - adresându-se numai cultului ortodox, propunerea legislativă constituie 
o discriminare faţă de toate celelalte culte religioase recunoscute în România; 
 - în programa învăţământului preuniversitar este inclusă o oră de religie, 
în care este studiată Biblia, dar şi învăţătura celorlalte credinţe religioase 
recunoscute în România, apărând discutabilă introducerea unei noi ore de 
religie, în care să se studieze doar părţi din Biblie, în varianta versificată; 
 - actuala legislaţie care reglementează organizarea şi funcţionarea 
sistemului de învăţământ, la decizia fiecărei unităţi de învăţământ în parte, 
permite introducerea în curriculă a unor discipline opţionale, manualele pentru 
acestea nefiind finanţate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; 
manualul care ar cuprinde cele patru Evanghelii şi Faptele apostolilor are 
statut de material auxiliar didactic, motiv pentru care, conform legii, nu poate 
fi subvenţionat de minister.  
 
 Lucrările Comisiei au continuat cu propunerea legislativă privind 
introducerea şahului în şcoli (Pl.x 96/2009).  

Dl. consilier Vasile Năstăsescu prezintă propunerea legislativă care are 
ca obiect de reglementare introducerea şahului în programa de învăţământ 
preuniversitar, ca disciplină obligatorie de studiu, organizarea de cluburi de 
şah, asigurarea dotărilor necesare în fiecare unitate de învăţământ şi 
organizarea de campionate pe categorii de vârstă, în vederea participării 
elevilor la competiţii internaţionale de profil. 

Doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării, nu susţine introducerea obligativităţii şahului, deoarece aceasta ar 
presupune existenţa unui cadru didactic calificat. În acest moment, nu există 
nici o instituţie care să elibereze certificate de profesor de şah. Totuşi, unele 
şcoli au fost dotate cu truse de table şi şah. În unele unităţi şcolare în care nu 
există săli de sport, şahul a fost practicat pe timp de iarnă la disciplina 
educaţie fizică.  
 Domnul Răzvan Bobeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Tineretului şi Sportului, precizează că deşi Ministerul susţine şi încurajează 
sportul, în urma analizei făcute împreună cu Ministerul Educaţiei, s-a ajuns la 
concluzia că Guvernul nu susţine această propunere legislativă.  



 12

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu propune respingerea, 
propunere care se aprobă cu unanimitate de voturi, din următoarele motive: 
 - prevederile propunerii legislative necesită personal calificat în 
domeniu, ori din acest punct de vedere se precizează faptul că nu există 
personal atestat în acest scop; 
 - există deja organizate numeroase cercuri şi dotări corespunzătoare în 
multe şcoli; 
 - prin reglementări deja existente, jocul de şah se practică în şcoli, la 
orele de sport, atunci când condiţiile meteo sunt nefavorabile altor activităţi 
sportive; 
 - problema decongestionării programei din învăţământul preuniversitar 
este încă de actualitate, ori introducerea unei ore în plus, nu este bine venită 
din acest punct de vedere; 
 - pentru elevii pasionaţi de jocul de şah, se pot folosi cercurile sau 
cluburile sportive existente. 
 Urmează proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.120/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat 
în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în 
administrarea Academiei Române (PL.x. 57/2009).  

În urma dezbaterii, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu 
supune votului eliberarea avizului favorabil. Cu unanimitate de voturi s-a 
aprobat această propunere.  

 În continuarea dezbaterilor s-a luat în discuţie propunerea legislativă 
privind modificarea şi completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale (Pl.x. 43/2009).  

Comisia, cu 14 de voturi pentru respingere şi 3 abţineri a hotărât să 
emită aviz negativ asupra propunerii legislative. 

Lucrările Comisiei au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII 
din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de 
stat cu program normal de 4 ore (PL.x. 69/2009).  

Domnul deputat Anghel Stanciu precizează faptul că acest program nu 
se justifică la clasele V-VIII. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu propune ca în aviz să se 
menţioneze faptul că membrii Comisiei susţin extinderea acestor drepturi şi la 
învăţământul privat.  
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Cu unanimitate de voturi, Comisia a avizat favorabil acest proiect de 
lege, cu amendamentul propus de domnul preşedinte Cristian Sorin 
Dumitrescu. 

Urmează proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria 
publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2007 privind datoria publică (Plx 121/2009). 

În urma dezbaterii, cu unanimitatea de voturi, s-a hotărât emiterea unui 
aviz favorabil asupra proiectului de lege. 

 
 Se continuă cu proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului de 
Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti (Plx 657/2007).  
 Doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării, precizează că Guvernul susţine adoptarea acestui proiect de Lege. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu subliniază că la cele două instituţii de 
învăţământ superior supuse pentru acreditare există unele probleme legate de 
patrimoniu, care au fost sesizate de Comisia anterioară. Toate universităţile 
acreditate până acum au avut un patrimoniu propriu. La ultima dezbatere a 
acestor proiecte de lege s-a stabilit să se acorde un răgaz pentru a se rezolva 
această problemă.  
 În analiza acestor proiecte de lege, pot fi urmate două căi: crearea unei 
subcomisii de lucru formată din 3-5 deputaţi care se informează, verifică 
standardele şi îndeplinirea criteriilor şi prezintă un raport Comisiei sau 
discutarea în cadrul Comisiei împreună cu reprezentanţii Agenţiei Române de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi ai celor două universităţi.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu menţionează că analiza 
celor două universităţi trebuie făcută pe aceleaşi principii după care s-a 
realizat şi analiza celorlalte de până acum.  
 
 Domnul Marcel Duhăneanu, rectorul Institutului de Administrare a 
Afacerilor, prezintă situaţia universităţii, subliniind că fiecare instituţie de 
învăţământ superior este unică în felul său, cu caracteristici specifice. Spre 
deosebire de celelalte universităţi, care au fost înfiinţate de fundaţii, în cazul 
acestei universităţi, Institutul a fost cel care a înfiinţat fundaţia pentru a se 
putea realiza finanţarea. Universitatea a îndeplinit criteriile cerute de Consiliul 
Naţional de Acreditare şi Evaluare Academică. 

  
Se continuă cu proiectul de Lege privind înfiinţarea Institutului Bancar 

Român din municipiul Bucureşti (Plx 565/2007). 
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Doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Inovării, precizează că Guvernul are rezerve cu privire la acest proiect de 
lege. 
 Doamna Dorina Poanta, rectorul Institutului Bancar Român, 
menţionează că universitatea a îndeplinit criteriile cerute de Consiliul Naţional 
de Acreditare şi Evaluare Academică şi că din anul 2005 a apărut în hotărârile 
de guvern, ca  instituţie propusă pentru acreditare.  
 Domnul deputat Răzvan Mustea subliniază că în analiză trebuie să se 
pună accent pe calitatea învăţământului în cele două universităţi. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu precizează că dezbaterile 
trebuie făcute prin prisma condiţiilor impuse de lege. 
 În urma dezbaterilor, s-a stabilit realizarea unei subcomisii formată din 
domnul vicepreşedinte Iosif Kötő, doamna deputat Adriana Săftoiu, domnul 
deputat Anghel Stanciu, domnul consilier Vasile Năstăsescu şi reprezentanţii 
universităţilor, care să se întâlnească pentru a se informa, şi a reverifica 
standardele şi criteriile pentru acreditare şi  să prezinte concluziile Comisiei în 
şedinţa viitoare. 
 
 

În ziua de joi, 26 februarie 2009 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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