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PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 28, 29, 30 şi 31 ianuarie 2013   

 
În ziua de luni, 28 ianuarie  2013,  lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor Legii bugetului de stat pe anul 2013 (PLX 2/2013) – Anexa nr. 
3/21, Anexa nr. 3/25, Anexa nr. 3/37. 
 

Marţi, 29 ianuarie 2013 
 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi  Sportului  
 - domnul Remus Pricopie - Ministrul  Educaţiei Naţionale 
 - domnul Mihnea Costoiu – Ministru delegat pentru învăţământ superior, cercetare 
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. 
 - domnul Gigel Paraschiv – secretar de stat 
 - domnul Mihai Păunică – director general 

De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
- domnul Nicolae Bănicioiu – ministru 
- doamna Carmen Tocală – secretar de stat 
- domnul Cristian Cosmin – secretar de stat 
De la Ministerul Finanţelor Publice 
- doamna Ana Radu – director general adjunct 
- doamna Mioara Masariu – şef serviciu 
De la Academia Română 
- academician Dan Berindei – vicepreşedinte 
- academician Ion Păun Otiman – secretar general 
- doamna Dorina Grigore - director 
Din partea sindicatelor:  
Federaţia Sindicatelor Universitare „Alma Mater” 
- domnul Anton Hadăr - preşedintele  
Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret"  
- domnul Marius Nistor - preşedinte   
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 
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- domnul Ioan Ţenţ - vicepreşedinte 
 
Ordinea de zi a şedinţei comune a fost următoarea:   

Marţi, 29 ianuarie 2013 
Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Camera 

Deputaţilor şi Senat 
 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013. PL-x 2/2013. Aviz  comun cu 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. Termen: 30 ianuarie 2013. 
Iniţiator: Guvern. Camera Deputaţilor + Senatul– Cameră decizională.    
 1. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2013 pentru Academia 
Română 
 Invitat: Domnul acad. Ionel HAIDUC – Preşedintele Academiei Române 

2. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2013 pentru Ministerul 
Tineretului şi Sportului 
 Invitat: Domnul Nicolae BĂNICIOIU - Ministrul  Tineretului şi Sportului 

3. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2013 pentru Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
 Invitaţi: Domnul Remus PRICOPIE - Ministrul  Educaţiei Naţionale 
     Domnul Mihnea COSTOIU – Ministru delegat pentru învăţământ superior, 
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. 
 

Şedinţa comună a fost condusă de domnul deputat Angel Tîlvăr preşedintele  
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, care, în 
deschidere, a prezentat modalitatea de desfăşurare a lucrărilor: miniştrii vor prezenta 
bugetele repartizate, urmează dezbateri generale după care vor fi dezbătute amendamentele. 
 Ordinea de zi a fost aprobată, cu unanimitate de voturi. 
   Lucrările şedinţei au început cu dezbateri generale asupra proiectului Legii Bugetului 
de stat pe anul 2013, pentru Academia Română.  
 Domnul academician Dan Berindei, vicepreşedintele Academiei Române, a 
specificat faptul că instituţia Academiei Române este, pe lângă cel mai înalt for de ştiinţă şi 
cultură, şi una foarte activă prin cele 65 de institute, unele de excelenţă la nivel european. În 
legătură cu bugetul, deşi Academia absoarbe multe fonduri europene, există problema 
cheltuielilor, în special a celor de capital şi aici e vorba despre conservarea a ceea ce există.   
 Domnul academician Ion Păun Otiman, secretar general al Academiei Române a 
precizat că faţă de anul precedent Academia Română are aceeaşi parametri bugetari. 
Solicitarea se referă la suplimentarea bugetului Academiei cu 2 %, anume cu 4,5 mil.lei 
pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii în continuare „Casa Academiei”. 
Întreruperea lucrărilor implică unele costuri cum ar fi: cheltuieli de conservare a spaţiilor 
nefinalizate; cheltuieli legate de încetarea contractului cu constructorul; imposibilitatea 
efectuării recepţiilor pe spaţiile finalizate, ca urmare a întreruperii lucrărilor şi nefinalizării 
inelului de incendiu; deteriorarea spaţiilor finalizate ca urmare a lipsei finanţării pentru 
înlocuirea sistemului de termohidroizolaţie construit în anul 1986,expirat din toate punctele 
de vedere.        
 În continuarea şedinţei, domnul Nicolae Bănicioiu, ministrul Sportului şi Tineretului, 
a prezentat bugetul alocat, care reprezintă 0,13 % din PIB. Totodată, a subliniat că printr-o 
bună gestionare a fondurilor, la încheierea anul financiar, există şi posibilitatea unei alocări 
suplimentare.  
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A urmat dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2013 pentru 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Domnul Remus Pricopie, ministrul educaţiei naţionale, a prezentat bugetul alocat şi a 
precizat că este un buget echilibrat, pozitiv, faţă de anii trecuţi. În acelaşi timp, trebuie luată 
în calcul şi o rectificare pozitivă. Dinamica pe anii următori prevede ca bugetul educaţiei să 
crească gradual. 

Domnul Mihnea Costoiu, ministru delegat pentru învăţământ superior, cercetare 
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, a prezentat bugetul şi a arătat că pentru învăţământul 
superior se asigură creşterile salariale ale cadrelor didactice, anunţate de Guvern, bursele 
pentru studenţi, alocarea de subvenţii pentru cantine în campusurile universitare, etc.  pentru 
buna funcţionare a acestui domeniu, sume importante au fost atrase din fonduri europene. 

Dezbaterile au continuat cu puncte de vedere şi întrebări ale domnilor deputaţi şi 
senatori, membri ai celor două comisii.  

Doamna deputat Raluca Turcan, secretar al Comisiei, a subliniat că obiectivele 
prezentate nu au acoperire bugetară, iar bugetul trebuie suplimentat. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a susţinut alocarea a 6 % din PIB, chiar prin 
majorarea deficitului bugetar şi a arătat că are şi alte amendamente care privesc şcolile din 
colegiu pe care vrea să le prezinte la timpul potrivit. 

Doamna senator Cristiana Anghel a precizat că trebuie să se asigure o masa caldă 
pentru elevi la învăţământul de stat nu şi la cel privat pentru că cei care au bani pentru taxe 
la privat, au şi pentru masa elevilor respectivi. Salariile debutanţilor este foarte mic, nu se 
poate trăi cu 150 euro pe lună într-un oraş mare. Speră într-o schimbare în bine la 
rectificarea bugetară. 

Domnul deputat Szabo Odon a solicitat sprijinirea şcolilor speciale şi să se aibă în 
vedere la rectificarea bugetară, finanţarea de bază pentru învăţământul particular şi 
confesional. A propus sume suplimentare pentru achiziţionarea de microbuze şcolare şi a 
considerat că trebuie adăugat la acest program şi achiziţionarea de autobuze şcolare, cu o 
capacitate mai mare.  

Domnul deputat Ion Eparu a subliniat importanţa educaţiei ca prioritate naţională şi a 
arătat că are încredere în miniştrii educaţiei. 

Domnul deputat Petru Andea a precizat că în buget sunt surse vizibile, dar şi 
invizibile ca veniturile proprii, veniturile din TVA şi alocările pentru educaţie care se 
regăsesc în bugetele locale, la primării. 

Domnul deputat Radu Zlati a propus ca amendamentele să se respingă în bloc 
avându-se în vedere că România are un buget de criză. 

În continuare, domnul ministru Remus Pricopie şi domnul ministru Mihnea Costoiu 
au răspuns întrebărilor adresate de domnii senatori şi deputaţi.  

Domnul Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru 
Haret", a întrebat de ce bugetul pentru educaţie este sub 3 % din PIB când legea prevede 6 
%. A susţinut un buget de 6 % pentru educaţie şi speră că se va respecta ce s-a declarat de 
către miniştri, anume că va fi o diferenţă între bugetul prognozat şi cel realizat. 

Domnul Anton Hadăr, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Învăţământul Superior 
„Alma Mater”, a solicitat precizarea clară a procentului alocat pentru educaţie şi a susţinut 
alocarea unor fonduri mai consistente. A apreciat că acest buget este unul de tranziţie. A 
propus elaborarea altei legi pentru educaţie care să treacă prin parlament, nu prin asumarea 
răspunderii guvernului şi care să dureze cel puţin 10 ani fără modificări. 
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Domnul Ioan Ţenţ,vicepreşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ a 
apreciat deschiderea Ministerului Educaţiei Naţionale spre dialogul social. A susţinut 
alocarea procentului prevăzut în lege de 6 % din PIB pentru educaţie.  

Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a precizat că amendamentele depuse, atât la Anexa 
nr. 3/25 – Ministerul Educaţiei Naţionale cât şi cele la Anexa nr. 3/21 – Ministerul 
Tineretului şi Sportului, au fost transmise miniştrilor de resort, care au avut posibilitatea să 
le analizeze şi să stabilească dacă bugetul din anul 2013 le poate susţine.  

Doamna senator Ecaterina Adronescu, preşedinte Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului, a subliniat că Guvernul a înţeles rolul şi rostul educaţiei şi chiar 
dacă creşterile sunt mici este optimistă că printr-o bună gestionare lucrurile merg într-o 
direcţie bună. A arătat că sume importante se regăsesc în bugetele locale pentru educaţie, 
sume care sporesc procentul alocat din PIB. A propus ca Ministerul Educaţiei Naţionale să 
preia toate amendamentele depuse la comisiile reunite şi să le urmărească, pe tot parcursul 
anului  şi să devină o bază de prioritizare la rectificarea bugetară. A propus două 
amendamente, unul la textul legii bugetului de stat şi unul la Anexa 5, care nu generează 
cheltuieli suplimentare, iar ca autori comisiile reunite.  

Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a întrebat miniştrii educaţiei dacă susţin cele două 
amendamente prezentate de doamna preşedinte Ecaterina Andronescu.  

Domnul ministru Mihnea Costoiu a răspuns că se susţin amendamentele prezentate 
de doamna preşedinte Ecaterina Andronescu, având în vedere că unul reprezintă eliminarea 
unei note de subsol la Anexa 5 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului Bucureşti pe anul 2013 şi estimări pe anii 2014‐2016, care 
specifica că „din această sumă nu se pot efectua plăţi pentru degrevările de post/normă, 
altele decât cele prevăzute la alin.(10) al art.263 din Legea nr.1/2011 - Legea educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare”, iar celălalt aduce o corecţie în ceea ce 
priveşte  aplicarea prevederilor art. 253 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În acelaşi timp, domnul ministru Mihnea Costoiu a precizat că mai sunt trei 
amendamente din cele depuse ce nu implică suplimentări bugetare, ci doar transferuri între 
capitole, amendamente care au fost adoptat de cele două Comisii.   

Doamna deputat Raluca Turcan a solicitat ministerului educaţiei să se pronunţe clar 
asupra susţinerii sau nu a amendamentelor.  

Domnul ministru Remus Pricopie a precizat că ministerul nu poate susţine decât 
amendamentele domnilor senatori şi deputaţi care nu implică cheltuieli bugetare 
suplimentare. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a propus ca periodic, la interval de o lună – o lună şi 
jumătate, miniştrii educaţiei să prezinte comisiilor lista cu stadiul amendamentelor. 
Totodată, a specificat că susţine amendamentul propus pentru suplimentarea bugetului 
Academiei Române, fiind unul dintre autori. 

Amendamentul propus pentru Academia Română a fost aprobat cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi. 

Doamna deputat Raluca Turcan a precizat că preluarea amendamentelor de către 
minister presupune aprobarea lor şi, practic, aviz pozitiv pentru proiectul legii bugetului cu 
aceste amendamente.  

Supuse votului, amendamentele propuse de doamna preşedinte Ecaterina Andronescu 
au fost aprobate cu unanimitate de voturi.  
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Doamna deputat Raluca Turcan a precizat că s-a început supunerea la vot a 
amendamentelor individuale, ceea ce presupune susţinerea şi votarea pe rând a tuturor 
amendamentelor depuse, ca să existe un tratament corect.  

Domnul deputat Radu Zlati a reiterat propunerea sa de respingere a tuturor 
amendamentelor. 

Domnul deputat Szabo Odon a propus ca procedură de lucru împărţirea 
amendamentelor în amendamente ce implică alocarea de sume suplimentare din bugetul 
general, agreate de minister, şi amendamente ce nu implică alocări bugetare suplimentare. 
Totodată, a menţionat că amendamentul pe care-l propune se referă la modificarea 
programului de achiziţionare de microbuze şcolare prin includerea în obiectivul programului 
a achiziţionării de autobuze acolo unde numărul elevilor de transportat depăşeşte capacitatea 
microbuzului, ceea ce nu implică noi alocări de la buget. 

Doamna deputat Raluca Turcan a precizat că propunerea doamnei preşedinte 
Ecaterina Andronescu, de preluare a tuturor amendamentele depuse la comisiile reunite de 
către minister, nu există din punct de vedere legal.  

Domnul deputat Szabo Odon a propus ca amendamentele susţinute de minister să fie 
voteze global, urmând ca celelalte să aibă un alt regim, fie să fie votate în bloc, fie 
individual.  

Domnul senator Cristian Sorin Dumitrescu, vicepreşedintele Senatului, a specificat 
că nu se poate, din punct de vedere al timpului, să se susţină toate cele 2000 de 
amendamente individual. Totodată, cei trei miniştrii au precizat deja că bugetul din anul 
2013 nu poate susţine toate aceste amendamente, deci acestea nu pot fi aprobate. Se poate să 
se susţină punctual, de către colegi, din amendamentele propuse, şi votate acestea 
individual, iar restul în bloc. Dacă suntem de acord să votăm în bloc toate amendamentele 
ce nu implică alocări bugetare suplimentare, cum a propus domnul deputat Szabo Odon, ar 
trebui să ştim care sunt acelea şi câte. Dacă există astfel de amendamente, în afară de cele 
deja prezentate, acestea trebuie precizate şi susţinute, chiar adoptate. Propunerea doamnei 
preşedinte Ecaterina Andronescu a fost una de utilizare de către minister a amendamentelor 
depuse, o primă bază de selecţie pe viitor, în eventualitatea unei rectificări bugetare 
pozitive.  

Domnul ministru Remus Pricopie a precizat că ministerul susţine doar amendamentul 
domnului deputat Szabo Odon, de modificarea programului de achiziţionare de microbuze 
şcolare, amendament care a fost adoptat de cele două Comisii.   

Domnul deputat Victor Cristea, secretar al Comisiei, şi domnul senator Corneliu 
Popescu, susţin propunerea domnului deputat Szabo Odon de împărţire a amendamentelor 
în două categorii. 

Doamna deputat Sanda Maria Ardeleanu a propus ca toate amendamentele să fie 
adoptate, ca un gest de solidaritate, aşa cum s-a făcut în anii trecuţi.  

Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a supus votului propunerea domnului deputat Szabo 
Odon, de împărţire a amendamentelor, care a fost aprobată cu 24 voturi pentru, 4 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri. 

În continuare a fost supusă votului propunerea făcută de doamna deputat Sanda 
Maria Ardeleanu şi anume ca toate amendamentele depuse să fie aprobate. Supusă votului, 
această propunere a fost respinsă cu 9 voturi pentru, 20 de voturi împotrivă şi 1 abţinere.  

Domnul deputat Petru Andea a precizat că adoptarea în bloc a tuturor 
amendamentelor depuse ar conduce la o situaţie iraţionale şi anume, am vota alocarea de 
încă 7 miliarde lei pentru aceste amendamente. Cele mai multe din aceste amendamente au 
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propusă ca sursă de finanţare suma alocată pentru Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului, sumă care ar fi astfel depăşită de zeci de ori, ceea ce este iraţional.  

Domnul preşedinte Angel Tîlvăr a supus votului propunere de respingere în bloc a 
amendamentelor depuse. Această propunere a fost aprobată cu 20 de voturi pentru, 6 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere.  
 În continuare au fost supuse votului proiectul Legii bugetului pe anul 2013, după 
cum urmează:  

- bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale a fost avizat favorabil cu 21 voturi 
pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 abţineri, cu amendamentele admise cuprinse în Anexa 1A şi 
amendamentele respinse cuprinse în Anexa 1B.    
 - bugetul Ministerul Tineretului şi Sportului, a fost avizat favorabil, cu 27 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere, cu amendamentele respinse cuprinse în Anexa 2.    

- bugetul Academiei Române a fost avizat favorabil cu 29 de voturi pentru şi 1 
abţinere cu amendamentul admis cuprins în Anexa 3.    

 
În zilele de miercuri, 30 ianuarie şi joi, 31 ianuarie  2013,  lucrările Comisiei au 

avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda 
de lucru a Comisiei.   

 
 

 
  

PREŞEDINTE 
 

          Angel TÎLVĂR 
 
 
 
 
 
 


