PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT
Bucureşti, 02 decembrie 2014
Nr. 4c-9/243
PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele 25, 26 şi 27 noiembrie 2014
Marţi, 25 noiembrie 2014
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 membri ai
Comisiei, fiind absenţi 2 deputaţi, după cum urmează:
- Andea Petru – Grupul parlamentar al PSD
- Rădulescu Romeo - Grupul parlamentar Liberal Conservator
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Tineretului şi Sportului
- Florin Puşcău - secretar general
De la Ministerul Finanţelor Publice
- Marina Enescu - consilier
De la Academia Română
- acad. Cristian Hera – vicepreşedinte.
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea:
Marți, 25 noiembrie 2014
I. DEZBATERE
Studiu "Costurile Investiției Insuficiente în Educație în România", realizat
de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale. Prezintă: domnul Eduard
Petrescu-Deputy Representative UNICEF, domnul Pierre Varly-expert internațional.
Experții naționali: domnul Constantin-Serban Iosifescu-Preşedinte, Agenţia Română
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, domnul Ciprian Fartusnic,
domnul Tudorel Andrei, domnul Claudiu Herteliu.
II. RAPOARTE
1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.752 din 27
decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române. PLx.
291/2014. Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Termen: 04
septembrie 2014.
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2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 69/2000 a
educației fizice și sportului. Plx. 490/2014. Raport. Termen: 28 octombrie 2014.
Miercuri, 26 noiembrie 2014 și joi, 27 noiembrie 2014
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Nicu Marcu, preşedintele
Comisiei.
Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor
prezenţi.
Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea
Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei
Române. PLx. 291/2014.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul precizării exprese a secțiilor științifice
din structura Academiei. Totodată, se stabilește ca membrii corespondenţi şi membrii
de onoare să fie aleşi de adunarea generală cu minimum două treimi din totalul celor
prezenţi cu drept de vot, minimum căruia i se subsumează procentul de 15% atribuit
prin dispoziţiile de faţă Secţiei ştiinţifice care i-a propus. În același timp, se propune
creșterea numărului total de membrii titulari și membri corespondenți de la 181 la 191,
modificarea numărului maxim de membri de onoare din țară și străinătate de la 135 la
140, din care cel mult 45 să fie din țară.
Domnul academician Cristian Hera, vicepreşedintele Academiei Române, a
subliniat că propunerea legislativă a fost analizată de către membrii Biroului
Prezidiului Academiei Române. Academia Română nu a fost de acord cu forma
propusă de iniţiatori, în acest sens fiind trimise observaţii.
Domnul preşedinte Nicu Marcu a propus respingerea proiectului de lege.
Propunerea de respingere a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, din
următoarele considerente:
- Legea nr. 751/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române,
republicată, cu modificările ulterioare, şi Statutul Academiei Române nu conţin
prevederi exprese cu privire la înfiinţarea sau modalitatea de înfiinţare a unor noi
secţii ştiinţifice în cadrul instituţiei sau desfiinţarea acestora. Art. 3 alin. (1) din Legea
nr. 751/2001 prevede că „Academia Română are în structură secţii ştiinţifice alcătuite
din membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare”, iar art. 14 din Statut
enumeră cele 14 secţii ştiinţifice existente. Textul din lege nu precizează expres
numărul secţiilor, oferind astfel posibilitatea măririi, reducerii sau redenumirii
acestora, în timp ce articolul din statut le enumeră şi le limitează numărul.
Introducerea unei enumerări exprese a secţiilor şi în textul legii ar duce la paralelisme
legislative în reglementările din aceeaşi materie cu acelaşi obiect, ceea ce contravine
normelor de tehnică legislativă. Totodată, se impune precizarea că Statutul Academiei
Române este un act inferior Legii nr. 752/2001, fiind emis pe baza şi în executarea
legii. Potrivit normelor de tehnică legislativă, într-un act normativ emis pe baza şi în
executarea altui act normativ de nivel superior nu se utilizează reproducerea unor
dispoziții din actul superior;
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- modalitatea de alegere a membrilor corespondenţi şi a membrilor de onoare
este deja reglementată de art. 9 alin. (10) din Statut, conform căruia „Alegerea este
validată prin votul secret a cel puţin două treimi dintre membrii votanţi prezenți.”.
Astfel, o nouă reglementare în acest sens ar crea paralelism legislativ, ceea ce
contravine art. 16 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor
legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art.
138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială
bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă
are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv prezentarea fişei financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul
utilizată.
Lucrările şedinţei au continuat cu propunerea legislativă pentru modificarea și
completarea Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului. Plx. 490/2014.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin
inserarea unui nou articol, art.641, ce urmează a reglementa recompensarea cu rentă
viageră a sportivilor care se clasează pe locurile patru, cinci şi şase la probele din
cadrul jocurilor olimpice, precum şi a celor care obţin medalie de argint sau bronz sau
se clasează pe locurile patru, cinci şi şase la probele olimpice din cadrul campionatelor
mondiale şi europene de seniori.
Domnul Florin Puşcău, secretar general în Ministerul Tineretului şi Sportului, a
precizat că măsurile propuse prin iniţiativa legislativă conduc la majorarea
cheltuielilor bugetare şi, potrivit prevederilor art.138 alin.(5) din Constituţia
României, republicată, “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără
stabilirea sursei de finanţare”.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru respingere şi 8 voturi
împotriva respingerii, respingerea proiectului de lege, din următoarele motive:
- adoptarea unor asemenea modificări la prevederile Legii nr. 69/2000 a
educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ar produce
majorarea cheltuielilor bugetare, care nu pot fi susţinute în această perioadă de către
bugetul de stat;
- o reglementare de tipul celei prezente vine în contradicţie cu spiritul
competiţional, astfel de recompense fiind firesc a fi acordate doar performerilor clasaţi
pe unul dintre primele trei locuri la competiţiile sportive olimpice, mondiale sau
europene;
- iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor
legislative propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art.
138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială
bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă
are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
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respectiv prezentarea fişei financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul
utilizată.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Anghel Stanciu, Radu Zlati,
Sorin Avram Iacoban, Alexandru Ştefan Băişanu.
A urmat dezbaterea cu tema "Costurile Investiției Insuficiente în Educație în
România", studiu realizat de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
Naţionale.
Invitaţii au făcut o prezentare a studiului cu tema "Costurile Investiției
Insuficiente în Educație în România" şi au arătat că acesta este parte a asistenţei
tehnice oferite de UNICEF Guvernului României. Studiu se bazează pe o metodologie
utilizată în cercetări internaţionale şi pe date furnizate de instituţii româneşti.
Fondurile insuficiente în educaţie pot duce adesea la o participare scăzută la procesul
educaţional, fenomen observat şi în ţara noastră. Participarea scăzută la educaţie are
efecte negative asupra economiei unui stat. Conform estimărilor UNICEF, costul
investiţiei insuficiente în educaţie pentru România variază, ca şi pierdere, între 12 şi
17 miliarde de euro, pentru perioada 2014-2025, anume echivalentul a 8 % din PIB.
În continuarea dezbaterilor, membrii Comisiei au adresat întrebări
reprezentanţilor UNICEF, după care a urmat răspunsurile invitaţilor.
La dezbateri au luat cuvântul următorii deputaţi: Radu Zlati, Raluca Turcan,
Florica Cherecheş, Alexandru Ştefan Băişanu, Ion Eparu, Szabo Odon.
În zilele miercuri, 26 noiembrie şi joi, 27 noiembrie 2014, lucrările Comisiei
au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe
agenda de lucru a Comisiei.

PREŞEDINTE
Nicu MARCU

4

