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SINTEZA 

şedinţei Comisiei din ziua de luni, 11 februarie 2019 
 

Ședință comună a Comisiilor pentru învățământ, știință, tineret și sport de la Camera 
Deputaților și Senat 

 
 Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019. PLx.26/2019. Aviz comun cu comisia 
pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului. Inițiator: Guvern. Camera Deputaților + 
Senat – Camere decizionale 

1. Dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 pentru Academia Română 
(Anexa 3/37). 

2. Dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 pentru Academia 
Oamenilor de Știință din România (Anexa 3/56). 

3. Dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 pentru Ministerul 
Tineretului și Sportului (Anexa 3/21). 

4. Dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 pentru Ministerul 
Cercetării și Inovării (Anexa 3/61). 

5. Dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 pentru Ministerul Educației 
Naționale (Anexa 3/25). 

 
 Ședinţa a fost condusă, alternativ, de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport de la Camera Deputaților, și de 
domnul senator Liviu-Marian Pop, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și 
sport de la Senat. 
 Supuse votului, ordinea de zi și programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor 
celor prezenţi.  
 

Lucrările, conduse de doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă, au debutat cu 
dezbaterile asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 pentru Academia Română 
(Anexa 3/37). 

Domnul acad. Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române, a prezentat 
activitatea acesteia, precum și principalele obiective pe care instituția își propune să le realizeze 
în anul 2019: punerea în valoare a Muzeului George Oprescu, a Casei Memoriale George 
Călinescu, a Sălii Dalles, dar și renovarea Palatului Ghica și a Casei Academiei Române. A 
solicitat analiza atentă a proiectului de buget, susținând că forma actuală nu acoperă decât în 
proporție de 85% cheltuielile de personal. Din acest motiv, Academia Română a solicitat 
suplimentarea acestui capitol de cheltuieli cu suma de 31.882 mii lei. Academia a mai solicitat 
suplimentarea sumei aferente capitolului “Bunuri și servicii” cu 5.000 mii lei, bani necesari 
pentru susținerea activității de cercetare a institutelor aflate în subordinea Academiei, dar și o 
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sumă de 64.000 mii lei pentru susținerea Programului strategic al instituției. La capitolul bugetar 
“Sănătate”, s-a solicitat suplimentarea proiecției bugetare cu 10.747 mii lei. 

Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu, secretar al Comisiei, a întrebat dacă pentru 
anul 2019 se preconizează o schimbare în legătură cu nivelul arendelor încasate pe terenurile 
aflate în proprietatea acesteia, considerând că, la acest moment, valoarea la care Academia 
Română își arendează bunurile este foarte mică. De asemenea, consideră că instituțiile 
Academiei Române sunt înțesate de “sinecuriști” care încasează un salariu lunar fără ca 
activitatea acestora să fie justificată. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a întrebat dacă solicitările bugetare 
formulate de reprezentantul Academiei Române au fost discutate, în prealabil, la nivelul 
Ministerului Finanțelor Publice. 

Domnul acad. Ioan Dumitrache a prezentat dificultățile și a precizat că, în acest moment, 
se încearcă renegocierea contractelor de arendă aflate în desfășurare, astfel încât profitul din 
această sursă de venituri să fie unul cât mai consistent. Activitatea instituțiilor de cercetare 
coordonate de Academia Română este una fructuoasă și ar trebui aduse mai des la cunoștința 
publicului larg. Se încearcă o reorganizare a activității unora dintre acestea în vederea creșterii 
eficienței. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a propus suplimentarea alocației bugetare cu 
suma de 350 mii lei, necesară pentru buna funcționare a Fundației Naționale pentru Știință și 
Artă. S-a supus la vot amendamentul propus de doamna deputat Florica Cherecheș. Cu 9 voturi 
pentru, 5 abțineri și 11 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins. 

Cu 18 voturi pentru, o abținere și 8 voturi împotrivă, plenul reunit al celor două Comisii a 
hotărât să avizeze favorabil proiectul de buget al Academiei Române pe anul 2019 în formă 
transmisă de Guvern. 

 
Sub conducerea domnului președinte Liviu-Marian Pop, s-a continuat cu dezbaterile 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 pentru Academia Oamenilor de Știință 
din România (Anexa 3/56). 

Domnul președinte Adrian Badea a prezentat bugetul Academiei și câteva dintre 
obiectivele vizate în anul 2019. A menționat că susține propunerea de buget elaborată de 
Guvernul României. 

Bugetul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (Anexa 3/56), a fost avizat 
favorabil cu 18 voturi pentru și 9 voturi împotrivă. 

 
În continuare, s-a trecut la dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

pentru Ministerul Tineretului și Sportului. 
Domnul ministru Constantin-Bogdan Matei  a prezentat obiectivele Ministerului pentru 

anul 2019, insistând, în principal, asupra necesității asigurării unei pregătiri corespunzătoare 
pentru sportivii care urmează să participe la Jocurile Olimpice de Vară, ediția Tokio 2020, anul 
2019 fiind an preolimpic. S-a arătat mulțumit de alocația bugetară propusă de Guvernul 
României pentru ministerul pe care îl conduce, creșterea acesteia față de cea precedentă fiind 
una de 95%. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă, care a coordonat dezbaterile pentru acest 
minister, a întrebat dacă se consideră suficiente sumele prevăzute pentru pregătirea 
corespunzătoare a sportivilor olimpici și în ce constă intenția de modernizare a Institutului 
Național pentru Sport. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon s-a arătat interesat de stadiul în care se află procesul 
de descentralizare a taberelor școlare. 

Domnul deputat Cristinel Romanescu a întrebat dacă stadioanele necesare găzduirii, în 
parteneriat cu Ucraina, a Campionatului European de Fotbal din anul 2020 vor fi gata la timp și 
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dacă în București va exista, în viitorul apropriat, o sală polivalentă adecvată găzduirii unor mari 
evenimente sportive. 

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a întrebat dacă solicitarea bugetară a Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român este egală cu suma care i-a fost alocată prin proiectul Legii bugetului 
de stat pe anul 2019. 

Domnul ministru Constantin-Bogdan Matei a precizat următoarele: președinții federațiilor 
sportive sunt mulțumiți de alocările bugetare preconizate pentru acest an; modernizarea 
Institutului Național pentru Sport privește toate aspectele, începând cu cele ce țin de 
infrastructură și terminând cu funcționalitatea acestuia; în anul 2019 se va realiza 
descentralizarea taberelor școlare; arenele destinate Campionatului European de Fotbal din anul 
2020 vor fi gata la timp; Ministerul a predat Primăriei Capitalei terenul aferent construirii unei 
săli polivalente moderne; suma alocată Comitetului Olimpic și Sportiv Român este de peste 
60.000 mii lei, suficientă pentru ca acesta să-și îndeplinească obiectivele propuse. 

Domnul Mihai Dragoș, președintele Consiliului Tineretului din România, a apreciat că 
fondurile destinate susținerii activităților de tineret sunt insuficiente, făcând acest capitol bugetar 
neatractiv pentru structurile de tineret neguvernamentale, sugerând o redimensionare a acestora. 

Domnul deputat Cristinel Romanescu a atras atenția asupra necesității ca viitoarea lege a 
bugetului de stat să fie adoptată mult mai devreme, astfel încât alocațiile bugetare cuvenite 
federațiilor sportive să poată fi operaționale încă de la începutul anului 2020, având în vedere că 
anul respectiv va fi an olimpic. 

Domnul ministru Constantin-Bogdan Matei a precizat că sumele alocate pentru 
activitățile de tineret sunt suficiente, realitatea demonstrând faptul că execuția bugetară pentru 
2018 s-a situat sub nivelul alocației bugetare și că, în ciuda acestui fapt, alocația bugetară 
aferentă anului în curs s-a suplimentat cu 2.000 mii lei. În ceea ce privește alocațiile bugetare 
pentru federațiile sportive, intenția ministerului de resort este aceea de a solicita proiecțiile 
bugetare ale acestor structuri spre finalul anului, cu ocazia ultimei rectificări bugetare, astfel 
încât să existe continuitatea necesară în procesul de pregătire al sportivilor olimpici. 

Domnul deputat Vasile Cîtea a propus ca, în perspectiva optimizării procesului de 
pregătire a sportivilor olimpici, să se transfere suma de 15.000 mii lei de la alocațiile bugetare 
cuvenite federațiilor sportive către bugetul alocat Comitetului Olimpic și Sportiv Român. 

 Domnul ministru Constantin-Bogdan Matei a susținut propunerea făcută de domnul 
deputat Vasile Cîtea.  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că la proiectul Legii bugetului 
de stat pentru Ministerul Tineretului și Sportului au fost depuse 26 de amendamente și a trecut la 
votul pe fiecare amendament în parte. Supuse votului, 25 de amendamente au fost respinse. 
Singurul amendament adoptat a fost cel propus de domnul deputat Vasile Cîtea, care a întrunit 
19 voturi pentru și 9 abțineri. 

Comisiile reunite au hotărât, cu 20 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 1 abținere, să 
avizeze favorabil bugetul Ministerul Tineretului şi Sportului (Anexa 3/21), cu amendamente 
admise și respinse. 

 
Ședința a continuat, sub coordonarea domnului președinte Liviu Marian Pop, cu 

dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 pentru Ministerul Cercetării și 
Inovării. 

Domnul Nicolae Hurduc, ministrul cercetării și inovării, a prezentat obiectivele 
ministerului și proiecția bugetară pentru anul 2019, evidențiind faptul că alocația bugetară este 
cu 27% mai mare decât în anul 2018. Dintre obiectivele propuse, o noutate o reprezintă intenția 
Ministerului de a deplasa greutatea activității de cercetare dinspre cercetarea fundamentală către 
proiectele de cercetare aplicativă. 

Domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu a afirmat că, în ciuda unui buget construit de 
inițiator pe surse de venit supraestimate, alocația repartizată Ministerului Cercetării și Inovării 
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este, în continuare, una sub necesitățile sale reale, mai ales că un sfert din totalul acesteia 
reprezintă restanța contribuției României la ESA (The European Space Agency). Deși alocația 
bugetară pentru anul 2018 a fost mai mică decât cea actuală, execuția bugetară s-a plasat, în mod 
surprinzător, sub nivelul acestei alocații. Toate acestea au condus la ștergerea cercetării naționale 
de pe harta cercetării europene. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a întrebat care a fost proporția între execuția 
bugetară și bugetul alocat ministerului în anul 2018. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a întrebat care este ponderea cercetătorilor 
tineri în cercetarea națională și dacă veniturile cercetătorilor sunt suficient de motivante pentru 
ca aceștia să rămână în sistemul național de cercetare. 

Doamna deputat Raluca Turcan și-a exprimat dezamăgirea pentru faptul că Ministerul nu 
primește 1% din PIB, promis în anul 2018 de Guvernul României. În condițiile în care execuția 
bugetară aferentă anului 2018 a reprezentat doar 85% din alocația bugetară, este firesc ca 
proiecția bugetară pentru anul 2019 să pară una generoasă deși, în realitate, nu este deloc așa. 
Drept urmare, parlamentarii Partidului Național Liberal nu vor susține adoptarea acestui proiect 
de buget. 

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a întrebat care sunt principalele proiecte 
naționale lansate de minister în domeniul cercetării, iar în cazul în care acestea nu sunt 
conturate, dacă ministerul intenționează să lanseze asemenea proiecte în viitorul apropiat. 

Domnul senator Mihnea-Cosmin Costoiu s-a arătat surprins de criticile aduse alocației 
bugetare destinate Ministerului Cercetării și Inovării pentru anul în curs având în vedere faptul 
că, în guvernări anterioare, bugetul alocat cercetării a fost drastic subdimensionat. De asemenea, 
a susținut reglementarea relației cu ESA și a sugerat o evaluare temeinică a institutelor de 
cercetare-dezvoltare. 

Domnul ministru Nicolae Hurduc a recunoscut că există probleme la nivelul Ministerului 
Cercetării și Inovării, în special în ceea ce privește relația cu ESA. În privința proiectului 
Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), a precizat că există un conflict de 
natură juridică între Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară și Eurogamma, partenerul european 
din acest proiect. Motivul conflictului îl constituie o livrare de echipamente care nu s-a efectuat 
la timp, rațiune pentru care cei doi parteneri au formulat, concomitent, acțiuni judiciare. 
Nelivrarea la timp a echipamentelor constituie motivul real pentru care execuția bugetară pe anul 
2018 s-a plasat sub dimensiunea alocației bugetare aferente același an. În ceea ce privește 
programele naționale de cercetare, se dorește lansarea a două competiții de proiecte având drept 
scop stimularea activității științifice a cercetătorilor tineri, dar și recuplarea activității de 
cercetare cu cea de producție. Domnul ministru Nicolae Hurduc a informat că în institutele de 
cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, în anul 2018, au 
fost angajați un număr de 863 de cercetători tineri și că Ministerul susține fără sincope sistemul 
național de cercetare-dezvoltare. 

Cele două amendamente depuse au fost respinse prin vot. 
Comisiile reunite au hotărât, cu 20 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă și 1 abținere, să 

avizeze favorabil bugetul Ministerului Cercetării și Inovării (Anexa 3/61), cu amendamente 
respinse. 

 
Ultimul punct al ordinii de zi a fost rezervat dezbaterilor asupra proiectului Legii 

bugetului de stat pe anul 2019 pentru Ministerul Educației Naționale, dezbatere condusă de 
domnul președinte Liviu Marian Pop. 

Doamna ministru Ecaterina Andronescu a prezentat principalele componente ale 
proiecției alocației bugetare pentru anul în curs, dar și o selecție a obiectivelor care stau la baza 
fundamentării acesteia. A subliniat că execuția bugetară pe anul 2018 a Ministerului a 
contabilizat mai mult de 99% din alocația bugetară aferentă, această eficiență constituind 
premisa creșterii substanțiale a actualei proiecții bugetare. 
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Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a considerat încurajator pentru un domeniu 
atât de important, așa cum este cel al educației naționale, trendul ascendent pe care se plasează 
alocația bugetară din 2019, comparativ cu cele din anii anteriori. A întrebat dacă ministerul de 
resort, având la dispoziție o alocație bugetară mult mai generoasă, consideră că va reuși să 
limiteze fenomenul abandonului școlar și dacă ministerul are în vedere o implementare de 
consistență și de durată a programului național referitor la acordarea unei mese calde în sistemul 
de învățământ preuniversitar de stat. S-au solicitat de asemenea precizări legate de programele 
de formare continuă destinate cadrelor didactice.  

Doamna deputat Raluca Turcan a apreciat că majorarea alocației bugetare în cuantumul 
propus de Guvernul României nu acoperă inflația și cu atât mai puțin creșterile salariale 
preconizate din sistemul național de învățământ. De asemenea, întreaga construcție bugetară este 
în totală neconcordanță cu prevederile Acordului pe educație convenit, în anul 2018, de 
premierul Vasilica-Viorica Dăncilă cu sindicatele din învățământ. Proiectul de buget are drept 
fundament o abordare electorală, deoarece vorbește de acordarea, o singură dată, de rechizite 
școlare, neavând însă și o componentă certă favorabilă diminuării absenteismului și abandonului 
școlar. Mai mult, proiectul de buget conține elemente care ar putea favoriza prezumtive nereguli 
financiare, întrucât intenția de a se achiziționa toalete ecologice pentru toate unitățile școlare 
care nu posedă grupuri sanitare adecvate duce la împovărarea bugetelor autorităților locale, și 
așa insuficiente în multe cazuri, prin obligația întreținerii ulterioare a acestor instalații sanitare. 
Dacă cheltuielile ce derivă din costurile de întreținere ale acestora vor fi susținute din bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, la ce cuantum se vor ridica. Și-a 
manifestat nedumerirea față de abandonarea intenției de a generaliza programul-pilot de 
acordare a unei mese diversificate în învățământul preuniversitar de stat, deși se consideră 
oportună adoptarea unui amendament care prevede acordarea unei mese calde în școală.  

Domnul deputat Robert Nicolae Turcescu a dorit să afle ce sumă va fi atribuită 
funcționării Academiei de Științe ale Securității Naționale și dacă este prevăzută o linie de 
finanțare pentru susținerea unui program care să faciliteze descoperirea rapidă a lucrărilor de 
doctorat plagiate. 

Domnul senator Remus Mihai Goțiu a afirmat că apreciază creșterea alocației bugetare și 
a presupus că toți membrii comisiilor reunite prezenți în sala de ședințe vor vota favorabil 
amendamentele Grupului parlamentar USR prin care se susține extinderea la nivel național a 
programului ce vizează acordarea unei mese calde elevilor din învățământul preuniversitar de 
stat. De asemenea, a anunțat că Grupul parlamentar USR a propus suplimentarea alocației 
bugetare a ministerului cu o sumă consistentă pentru a asigura implementarea unui plan de 
măsuri care să conducă, în timp, la diminuarea fenomenului abandonului școlar.  

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a dorit să știe dacă fondurile necesare asigurării 
costului standard pentru învățământul ante-preșcolar, care va intra în vigoare odată cu debutul 
anului școlar 2019-2020, sunt cuprinse în alocația bugetară pe anul 2019. A întrebat dacă prin 
creșterea înregistrată la Capitolul “Cheltuieli de personal” sunt asigurate posturile personalului 
didactic din învățământul de stat și dacă ministerul ia în calcul posibilitatea ca programul care 
prevede acordarea unei mese diversificate în școli să fie implementat doar în acele unități școlare 
care au toate avizele pentru implementarea acestuia, evitându-se, în acest fel, alocările inutile de 
fonduri pentru unități de învățământ care nu au capacitatea de a implementa programul. 

Domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu a apreciat creșterile semnificative prevăzute în 
proiectul de buget pe anul 2019 pentru Ministerul Educației Naționale, însă a subliniat că o parte 
semnificativă a acestei majorări va fi absorbită de restanțele la plățile pe care ministerul le 
datorează, de creșterile salariale și de costurile crescute ale utilităților. De asemenea, a observat 
faptul că pentru Capitolul “Cheltuieli de capital și investiții” este alocată suma de 50.000 mii lei: 
25.000 mii lei reprezintă cheltuieli de capital, în timp ce 25.000 mii lei sunt alocați pentru cele 
60 de obiective de investiții aflate în derulare, sumă absolut insuficientă. În condițiile existenței 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018, care blochează soldurile 
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universităților, aceste obiective de investiții nu vor putea fi susținute pe baza veniturilor proprii 
ale ministerului, datorită lipsei de consistență a acestora. 
 Doamna deputat Lavinia-Corina Cosma s-a declarat dezamăgită de faptul că alocația 
bugetară a ministerului nu prevede fonduri pentru a mări numărul de posturi de consilieri școlari 
în sistemul național de educație. 

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a întrebat când se va realiza digitalizarea 
întregului sistem de învățământ preuniversitar. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a adus în atenție câteva probleme legate de 
abandonul școlar, de analfabetismul funcțional și de lipsa de corelare între planurile de 
școlarizare și cerințele pieței muncii. A anunțat, că Grupul parlamentar al PNL susține 
amendarea proiectului de Lege a bugetului de stat pe anul 2019 pentru Ministerul Educației 
Naționale cu suma de 406.000 mii lei, necesari revitalizării învățământului profesional. 

Doamna deputat Ionela-Cristina Iurișniți a susținut inițierea și implementarea unui proiect 
național de mentorat care să ajute la formarea și perfecționarea cadrelor didactice. 

Domnul deputat Cristinel Romanescu a dorit să știe dacă, în acest an, dezvoltarea 
sportului școlar și a bazelor sportive școlare reprezintă priorități ale ministerului. 

Doamna senator Liliana Sbîrnea, secretar al Comisiei, și-a exprimat satisfacția față de 
faptul că proiectul alocației bugetare cuprinde și plata salariilor restante și a dobânzilor aferente 
acestora pentru cadrele didactice aflate în astfel de situații și a solicitat asigurarea popularizării 
exemplelor de bună practică din liceele cu profil tehnologic care, prin accesarea de fonduri 
europene, reușesc să-și trimită elevii în unități de învățământ din alte state europene, unde își 
perfecționează competențele de calificare. 

Doamna ministru Ecaterina Andronescu a răspuns întrebărilor, a explicat multe demersuri 
educaționale avute în vedere și a precizat următoarele aspecte: rata abandonului școlar este una 
ridicată și datorită faptului că în sistemul național de învățământ figurează drept înmatriculați 
copiii de vârstă școlară care au plecat cu părinții în afara granițelor țării; Ministerul nu are 
intenția de a abandona programul CRED de formare continuă a cadrelor didactice; în urmă cu 
puțin timp a trecut prin ședința Guvernului metodologia prin care se aprobă continuarea 
proiectului-pilot “Masa caldă în școli” pentru un număr de 50 de unități școlare. Doamna 
ministru a subliniat faptul că generalizarea programului nu este deocamdată posibilă din cauza 
infrastructurii insuficiente sau neadecvate acestui obiectiv. De asemenea, a precizat că alocația 
bugetară cuprinde sumele necesare implementării Acordului încheiat în anul 2018 cu sindicatele 
din învățământ. Execuția bugetară aferentă anului anterior a fost de peste 99%. Nu se urmărește 
instalarea în școli a unor simple toalete ecologice, ci a unor grupuri sanitare echipate cu tot 
necesarul aferent. În prezent, se construiesc sau se vor construi 5.095 de noi unități școlare prin 
intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Se analizează scutirea 
consilierilor școlari de norma de predare de 4 ore/săptămână a materiilor din aria curriculară 
“științe sociale”, astfel încât acest timp să fie alocat consilierii școlare. Doamna ministru a 
informat că, în conformitate cu prevederile legale, costul standard în învățământul ante-preșcolar 
este de competența autorităților locale. În legătură cu situația Academiei de Științe ale Securității 
Naționale, doamna ministru Ecaterina Andronescu a precizat că suma alocată pentru 
funcționarea instituției pentru acest an este de aproximativ 1.000 mii lei.  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că au fost depuse un număr 
total de 72 de amendamente, care urmează să fie analizate individual.  

Domnul deputat Szabo Odon a propus ca procedură de lucru votarea tuturor 
amendamentelor în bloc, având în vedere faptul că acestea sunt în beneficiul sistemului național 
de educație.  

Domnul președinte Liviu Marian Pop, coordonator al dezbaterilor pentru acest ordonator 
de credite, a suspus votului propunerea făcută de domnul deputat Szabo Odon.  

Cu 20 de voturi pentru, 8 abțineri și 5 voturi împotrivă, propunerea a fost adoptată. 
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În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu 30 voturi pentru şi 3 abțineri, să 
avizeze favorabil bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale (Anexa 3/25), cu amendamente 
admise.  

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale 
 - Ecaterina Andronescu - ministru 
 - Petru Andea - secretar de stat 
 - Gigel Paraschiv - secretar de stat 
 - Mihai Păunică - director general 
 Din partea Ministerului Tineretului și Sportului 
 - Constantin - Bogdan Matei - ministru 
 - Jean Daniel - director general 
 - Mihaela Căpățână - director economic 
 - Lelia Preoteasa - director 
 - Ionuț Staicu - consilier 
 Din partea Ministerului Cercetării și Inovării  
 - Nicolae Hurduc - ministru 
 - Octaviana Marincaș - director general 
 - Gabriela Teodorescu - director economic adjunct 
 - Din partea Ministerului Finanțelor Publice 
 - Roxana Petrescu - director 
 - Diana Munteanu - consilier 
 - Monica Marinescu - consilier 
 - Din partea Academiei Române 
 - Ioan Dumitrache - secretar general 
 - Dorina Grigore - consilier 
 - Din partea Academiei Oamenilor de Știință 
 - Adrian Badea - președinte 
 - Florentina Iliescu - consilier 
 - Din partea Consiliului Tineretului din România 
 - Mihai Dragoș - președinte. 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă Camelia - președinte, 
Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro 
Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia 
Corina, Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu 
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan 
Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 

 
PREŞEDINTE 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


