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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 07, 08 şi 09 aprilie 2009 
 
 

Şedinţele Comisiei din zilele de 07, 08 şi 09 aprilie 2009 au avut următoarea 
ordine de zi: 

 
Marţi, 7 aprilie 2009 

 ora 14.00 – 19.00  
 

 II. RAPOARTE  
1. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind 
înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a 
Cercetării Ştiinţifice Universitare. PL.x 155/2009. Raport. Procedură de urgenţă. 
Termen: 26 martie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră Decizională. 

2. 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. 

 
III. AVIZE  

 3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19.07.2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor. Pl-x 186/2009. Aviz. 
Termen: 6 aprilie 2009. Iniţiator: deputaţi: Martin Eduard-Stelian, senatori 
Mazăre Alexandru C.D. – Prima Cameră sesizată. 
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4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar. PL-x 213/2009. 
Aviz. Procedură de urgenţă. Termen: 14 aprilie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – 
Cameră Decizională. 

 
Miercuri, 8 aprilie 2009 şi joi, 9 aprilie 2009 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
 

Marţi, 07 aprilie 2009 
 
 

Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. 
Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei. 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  

Dezbaterile încep cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (PL.x 155/2009), care are ca obiect 
de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.62/1999 privind înfiinţarea 
Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU), aprobată cu modificări prin Legea 
nr.150/2000, în sensul că UEFISCSU devine organ de specialitate al Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, urmând să se desfăşoare activităţi privind 
finanţarea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, cât şi finanţarea 
învăţământului superior. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu precizează că proiectul de lege 
a mai fost dezbătut în Comisie, stabilindu-se în cadrul acelei dezbateri ca ministerul 
să prezinte un document care să cuprindă o comparaţie între legea în vigoare şi 
acest proiect. Doamna ministru Ecaterina Andronescu a transmis unele 
amendamente care au fost distribuite membrilor Comisiei şi propune să fie 
analizate.  
 Doamna Oana Adriana Badea, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, menţionează că Guvernul susţine adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente. 

Domnul Adrian Curaj, director UEFISCSU, subliniază că este nevoie de 
aprobarea proiectului de lege pentru ca Unitatea Executivă să se poată implementa 
proiectele mari, la care se lucrează cu un număr foarte mare de persoane, 
aproximativ 700-800 experţi pe termen scurt şi lung. În acest moment, UEFISCSU 
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aplică şi implementează 5 proiecte strategice referitoare la învăţământul superior 
românesc.  

Domnul consilier Petru Andea specifică faptul că vechea lege nu permite 
îndeplinirea noilor atribuţii ale UEFISCSU, aşa cum sunt ele cerute de alinierea la 
Procesul Bologna şi colaborarea cu ţările membre ale Uniuni Europene. 

Domnul vicepreşedinte Josef Koto susţine aprobarea proiectului de lege, mai 
ales că în urma unor discuţii cu reprezentanţi din mediul cercetării ştiinţifice a 
reieşit necesitatea modificării legislaţiei. 

Domnul deputat Teodor Marius Spînu consideră că este inacceptabil faptul 
că se prin acest proiect de ordonanţă se dă putere deplină Unităţii Executive. Astfel 
dintr-un aparat de lucru aflat la dispoziţia pentru două consilii, şi anume CNCSIS şi 
CNFIS., ajunge un organ decident. De aceea, propune respingerea proiectului. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu propune să se treacă la 
dezbaterea pe articole şi a amendamentelor depuse de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării.  

În urma dezbaterii, proiectul de lege este adoptat cu amendamente, cu 15 
voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 6 abţineri. 

Lucrările Comisiei au continuat cu propunerea legislativă privind 
organizarea învăţământului teologic superior de cult Islamic (Pl.x. 66/2009). 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu precizează că această 
propunere legislativă a mai fost dezbătută şi în alte şedinţe, în urma cărora s-a 
desprins concluzia că prevederile nu face obiectul  unei iniţiative legislative.  

Domnul consilier Petru Andea subliniază că înfiinţarea unei specializări nu 
se înfiinţează prin lege, ci prin hotărâre de Guvern, în consecinţă, iniţiatorii sunt 
îndrumaţi să urmeze traseul normal.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu supune votului propunerea de 
respingere a iniţiativei legislative. Propunerea de respingere este aprobată cu 21 de 
voturi pentru respingere şi 3 abţineri, deoarece potrivit prevederilor legale, o 
facultate, respectiv o specializare/un program de studii nu se aprobă prin lege, ci 
doar printr-o hotărâre de Guvern. Pe cale de consecinţă, specializarea „teologie 
islamică pastorală”, poate fi aprobată printr-o hotărâre a Guvernului, iniţiată de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu avizul Agenţiei Române pentru 
Asigurarea Calităţii Învăţământului Superior, la propunerea Senatului Universităţii 
„Ovidius” din Constanţa. Specializarea respectivă trebuie să fie prevăzută în 
Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenţă şi al 
specializărilor/programelor de studii din cadrul acestora. Conform observaţiilor 
prezentate în Punctul de vedere al Guvernului, Universitatea „Ovidius” din 
Constanţa nu susţine înfiinţarea, în propria structură, a specializării/programului de 
studii în cauză, întrucât aceasta/acesta nu se regăseşte în Nomenclatorul anterior 
menţionat.  
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 Se continuă cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 
19.07.2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor (Pl-x 
186/2009).  
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
creşelor, urmărindu-se asigurarea unor servicii adecvate de îngrijire a copiilor, 
stimularea participării femeilor pe piaţa forţei de muncă, precum şi reconcilierea 
vieţii profesionale cu viaţa de familie.  
 Domnul consilier Petru Andea subliniază că sunt unele prevederi ambigue, 
cu privire la: mărirea vârsta între care copii pot merge la creşă, care interferează cu 
vârsta la care se intră în grupa mică, anume 3 ani; externalizarea serviciilor. 

Doamna secretar de stat Oana Badea menţionează că Guvernul încă nu a 
emis punctul de vedere referitor la această propunere legislativă şi în consecinţă nu 
se poate pronunţa.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu supune votului propunerea de 
eliberarea a avizului negativ, care se aprobă cu 19 voturi pentru respingere şi 5 
abţineri. 

Urmează proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar (PL-
x 213/2009).  
 Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare adoptarea 
unor măsuri în domeniul bugetar, pentru păstrarea echilibrelor bugetare, măsuri 
menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită 
respectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul 
României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar. 
 În urma dezbaterii, se eliberează aviz favorabil cu 24 de voturi pentru şi 2 
abţineri. 
 
 Se continuă cu Dezbaterea privind stadiul de implementare al 
obiectivelor guvernamentale în domeniul politicilor de tineret şi sport. 
 Doamna deputat Monica Maria Iacob Ridzi, ministrul Tineretului şi 
Sportului, precizează faptul că ministerul a încorporat Agenţia Naţională pentru 
Sport, Autoritatea Naţională pentru Tineret, care la rândul său avea în subordine 
Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor şi Agenţia Naţională pentru Sprijinirea 
Iniţiativelor Tinerilor. Sunt punctate câteva dintre noile proiecte demarate şi 
subliniază că se continuă proiectele începute în mandatul anterior. Pentru domeniul 
Sport au fost finalizate negocierile cu federaţiile sportive care au solicitat finanţare 
de la stat. Sportul de performanţă nu va avea de suferit, se va asigura necesarul 
minim pentru pregătire în baze sportive proprii, existând totodată şi complexe 
naţionale la standarde internaţionale, la preţuri subvenţionate. Din păcate nu există 
baze materiale pentru toate disciplinele sportive. Sportul de performanţă va rămâne 
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în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului. Pentru sportul de masă a fost 
iniţiat proiectul „România în mişcare” pentru care au fost implicate personalităţi 
din lumea sportului, precum Ilie Năstase, Nadia Comăneci, Constantina Diţă 
Tomescu, Gabriela Szabo. Consiliile judeţene şi oraşele mari şi-au anunţat sprijinul 
pentru acest proiect.  
 Referitor la domeniul Tineret, se continuă toate proiectele începute în 
mandatul anterior. Cu privire la tabere, copii vor beneficia de tabere sociale, pentru 
copii cu dizabilităţi, şi tabere tematice. S-au făcut investiţii în 12 tabere din diverse 
judeţe care aveau deja studii de fezabilitate efectuate. Studenţii vor beneficia în 
continuare de aproximativ 8000 de locuri gratuite în tabere. În parteneriat cu 
Ministerul Afacerilor Externe, s-a hotărât ca 2000 de copii din Diasporă să poată 
participa la taberele organizate de minister. Se doreşte inventarierea taberelor 
existente în momentul de faţă pentru stabilirea necesităţilor şi urgenţelor. În această 
perioadă, comisiile constituite lucrează pe teren la acreditarea celor din mediul 
privat ce oferă servicii pentru studenţi/ tineri. 
 Domnii secretari de stat Octavian Bellu şi Răzvan Bobeanu au făcut scurte 
prezentări ale proiectelor din domeniile sport şi, respectiv, tineret.    
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu propune trecerea partea a doua 
a dezbaterii, adresarea de întrebări din partea membrilor Comisiei. Prima întrebare 
este legată de poziţia ministerului faţă de proiectul de lege privind fundaţiile 
judeţene pentru tineret şi ce măsuri se întreprind referitor la sporturile de iarnă ? 
 Domnul deputat Cătălin Buhăianu întreabă care sunt măsurile  pentru sportul 
de performanţă desfăşurat în cluburile sportive ? 
 Domnul deputat Victor Cristea întreabă dacă ministerul are o strategie în 
privinţa dezvoltării sporturilor de iarnă în zona Moldovei ?  
 Domnul deputat Radu Costin Vasilică întreabă dacă procesul de 
descentralizare se va aplica şi pentru taberele şcolare ? 
 Domnul deputat Dragoş Zisopol se oferă să intermedieze schimburi culturale 
între tinerii din România şi cei din Grecia prin intermediul Ministerului Tineretului 
şi Sportului.  
 Doamna ministru Monica Ridzi răspunde întrebărilor adresate de membrii 
Comisiei. Astfel, referitor la cluburile sportive şcolare şi municipale informează că 
acum se lucrează pentru găsirea variantelor optime de funcţionare. Legat de 
dezvoltarea sporturilor de iarnă din zona Moldovei, arată că de investiţii noi se 
ocupă Ministerul Dezvoltării Regionale, care are fonduri în buget doar pentru 
continuarea obiectivelor deja începute. Asigură că nu va fi neglijată zona Moldovei.  
Pentru anii viitori are în proiect construirea unei Săli Polivalente la Izvorul 
Mureşului. Referitor la descentralizarea taberelor, spune că vor fi păstrate un număr 
minim de tabere  pentru încurajarea turismului pentru tineret, deoarece primăriile 
nu pot prelua finanţarea taberelor. De asemenea, doamna ministru Ridzi roagă 
membrii Comisiei să se alăture demersurilor Ministerului Tineretului şi Sportului 
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de a nu se reduce numărul de ore de educaţie fizică din şcoli, prin găsirea unor 
soluţii împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 
 Domnul deputat Ionuţ Marian Stroe o asigură pe doamna ministru de 
sprijinul Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal pentru mărirea 
numărului de ore de educaţie fizică în învăţământul românesc.  
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru o roagă pe doamna ministru să fie 
mediator la Guvern, deoarece sunt probleme mari în sistemul de învăţământ. S-a 
reintrodus ora de limbă străină care s-a scos, dar s-a tăiat o oră de informatică.   
Acelaşi lucru se întâmplă şi cu orele de educaţie fizică. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu  întreabă ce sume vor fi reduse 
de la Ministerul Tineretului şi Sportului prin rectificarea bugetară ? 
 Doamna ministru Monica Ridzi menţionează că la rectificarea bugetară au 
fost reduse sume mai mici, în comparaţie cu alte ministere, şi nu va fi afectată 
activitatea ministerului. 
 Domnul deputat Vasile Berci propune să fie invitată şi doamna ministru 
Ecaterina Andronescu, împreună cu secretarii de stat, să prezinte situaţia din 
învăţământ în urma rectificării bugetare, deoarece are semnale din teritoriu că sume 
mari vor fi luate de la capitolul privitor la reabilitarea şcolilor.  
 
 

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  
- Monica Maria Iacob Ridzi – ministru; 
- Octavian Bellu – secretar de stat; 
- Răzvan Bobeanu – secretar de stat. 
De la Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi 
a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU) 
- Adrian Curaj – director. 

 De la Ministerul Finanţelor Publice 
 - Tatiana Tudor – consilier. 
 

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  
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  

- Monica Maria Iacob-Ridzi – înlocuită de dl. deputat Spînu Teodor Marius. 
- Şerban Răzvan Mustea 

 - Csilla-Mária Petö  
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman  

- Ana Adriana Săftoiu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  

- Radu Costin Vasilică   
- Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Dan-Radu Zătreanu. 
 
 
În zile de miercuri, 08 aprilie 2009 şi joi, 09 aprilie 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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