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Luni, 24 august 2009  
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 

Marţi, 25 august 2009 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi, după 
cum urmează: 
 - doamna Monica Maria Iacob-Ridzi  – Grupul Parlamentar al PD-L; 
 - doamna deputat Csilla-Mária Petö - Grupul Parlamentar al UDMR. 
 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

- Oana Adriana Badea - secretar de stat 
 De la Ministerul Finanţelor Publice 
 - Tatiana Tudor – consilier superior. 
 
 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea: 

 
AVIZ 

1. Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale 
Ministerului Apărării Naţionale în cămine studenţeşti. Pl.x. 328/2009. Aviz. Termen: 3 
septembrie 2009. Iniţiator: Giurgiu Mircea. C.D. – Cameră decizională. 

 
 

invatamant_sala
Original



 2

RAPOARTE  
2. Propunere legislativă privind stimularea elevilor care au primit distincţii la 

olimpiadele şcolare naţionale. Pl.x. 315/2009. Raport. Termen: 10 septembrie 2009. 
Iniţiator: senatori: Mario-Ovidiu Oprea, Puiu Haşotti, Ovidius Mărcuţianu.  C.D. – 
Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Ordonanţa Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi pentru modificarea 
art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice. PL.x. 326/2009. Raport. 
Termen: 15 septembrie 2009. Iniţiator: senator Mihail Hărdău. C.D. – Cameră 
decizională. 

 
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.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că ar fi benefică o 
dezbaterea în Comisie a noii legislaţii în domeniul educaţiei, chiar dacă Guvernul  îşi 
asumă răspunderea pe aceasta. În acest sens, a precizat că sunt cunoscute cele două 
variante: Codul educaţiei, elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, o lege 
completă, şi Pachetul de legi al Comisiei Prezidenţiale, transformat în iniţiativă 
legislativă semnată de deputaţii şi senatorii Grupului Parlamentar al Partidului Democrat 
Liberal. A avut loc deja o dezbatere publică pe aceste două pachete legislative, iniţiată 
de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele Camerei Deputaţilor, în urma căreia s-
au realizat o serie de întâlniri la care au participat experţi din cadrul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi domnul Mircea Miclea, reprezentatul Comisiei 
Prezidenţiale, în vederea continuării dezbaterilor şi armonizării celor două variante.    
 Cu privire la domeniul tineretului şi sportului, domnul preşedinte Cristian Sorin 
Dumitrescu a menţionat faptul că trebuie realizată o dezbatere împreună cu noul 
ministru al tineretului şi sportului, doamna Sorina Plăcintă, în vederea prezentării 
priorităţilor şi iniţiativelor pe care le are în vedere.  
 Dezbaterea a început cu propunerea legislativă privind transformarea cazărmilor 
dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în cămine studenţeşti (Pl.x. 328/2009). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare instituirea unor dispoziţii prin care cazărmile şi utilităţile 
dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale trec în subordinea consiliilor judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti, şi transformate în cămine studenţeşti, cu finanţarea 
din partea consiliilor judeţene, a Consiliului General al municipiului Bucureşti, precum 
şi a universităţilor beneficiare. Domnul consilier Petru Andea a menţionat că propunerea 
este generoasă, dar inaplicabilă în forma prezentată, existând deja un cadrul legal pentru 
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ca anumite cazărmi să fie preluate de universităţi. În consecinţă, propune acordarea unui 
aviz negativ. 
 Doamna secretar de stat Oana Badea a precizat că Guvernul nu susţine adoptarea 
acestei propuneri legislative, deoarece în elaborarea acestei iniţiative legislative nu s-au 
consultat autorităţile publice locale în vederea posibilităţii şi oportunităţii preluării 
acestor sarcini. Pe de altă parte, nu sunt precizate sursele de finanţare şi nu există o 
evidenţă clară a numărului şi condiţiilor în care se află aceste cazărmi. Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a avizat favorabil propunerea legislativă cu 
amendamentul ca trecerea cazărmilor să se facă direct în subordinea instituţiilor de 
învăţământ superior. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
eliberarea avizului negativ ca s-a aprobat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
 Dezbaterile s-au continuat cu propunerea legislativă privind stimularea elevilor 
care au primit distincţii la olimpiadele şcolare naţionale (Pl.x. 315/2009). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare instituirea unui stimulent financiar acordat elevilor care la 
olimpiadele şcolare naţionale organizate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării au obţinut premiile I, II sau III. Domnul consilier Petru Andea a menţionat că 
modul de recompensare a olimpicilor este deja reglementat prin Legea învăţământului 
nr. 84/1995 şi Hotărârea Guvernului nr. nr. 445/1997, iar în redactarea textului iniţiativei 
legislative există multe inexactităţi.  
 Doamna secretar de stat Oana Badea a precizat că Guvernul nu susţine adoptarea 
acestei propuneri legislative deoarece există în acest moment o formă legală de 
recompensare a performanţei.  
 Ministerul Finanţelor Publice nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative.  
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 25 august 2009, Comisia a propus, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi, respingerea propunerii legislative din următoarele 
motive: 
 - obiectul propunerii legislative este deja reglementat prin articolul 59 din Legea 
învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
Hotărârea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a 
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din 
învăţământul de stat, cursuri de zi. Astfel, nu se justifică adoptarea unui alt act normativ 
cu acelaşi conţinut; 
 - nu sunt precizate sursele de finanţare, încălcându-se dispoziţiile art. 138 alin. (5) 
din Constituţia României, republicată, şi ale art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice; 
 - implică un efort bugetar pe care, la acest moment, Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării nu îl poate susţine; 
 - valoare stimulentului de 75% din salariul minim brut pe ţară, garantat în plată, 
oferit celor care au obţinut premiul I la olimpiadele naţionale reprezintă aproximativ 450 
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lei, stimulent superior celui primit de elevii olimpici internaţionali, anume 280 lei, ceea 
ce ar crea o inechitate.  
 Lucrările au continuat cu proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 
din Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică şi pentru modificarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice 
(PL.x. 326/2009). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectul de Lege care are ca obiect de 
reglementare modificarea articolului 65 din Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, precum şi modificarea articolului 52 din 
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, în sensul acordării către instituţiile de 
cercetare a unui avans de până la 90% din bugetul unei etape a proiectelor de cercetare 
la momentul începerii acesteia. Practica de până acum era ca la încheierea unui contract 
de cercetare să se acorde un avans de 30%. Prin acest proiect ar fi posibilă acordarea 
unui avans de până la 90%, în funcţie de necesităţile proiectului. Domnul consilier Petru 
Andea consideră oportună adoptarea acestui proiect de lege.   
 Doamna secretar de stat Oana Badea a precizat faptul că Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a avizat favorabil această iniţiativă, dar Guvernul a formulat un 
Punct de vedere negativ. Ministerul Finanţelor Publice nu susţine adoptarea acestei 
propuneri legislative considerând că va crea dezechilibre.  
 Doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu a considerat proiectul bine venit 
deoarece sunt mari probleme în derularea contractelor de cercetare datorate avansului 
insuficient.  
 Domnul vicepreşedinte Josif Koto a arătat că activitatea de cercetare este în criză 
în acest moment, iar una dintre cauze este şi legislaţia actuală.  
 Domnul deputat Mihai Surpăţeanu întreabă reprezentantul Ministerului Finanţelor 
Publice dacă implică cheltuieli bugetare suplimentare.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a menţionat că adoptarea acestui 
proiect nu implică noi cheltuieli de la buget, ci o reeşalonare a unor sume de bani care 
există.  
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a susţinut adoptarea acestui proiect de 
lege. 
 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
adoptarea proiectului de Lege cu amendamente.  

 
În zilele de miercuri, 26 august şi joi, 27 august 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  


