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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 21 februarie 2017 
Nr. 4c-9/64 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei comune din ziua de 03 februarie 2017 

 
 

 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 22 deputați din totalul de 24 membri ai 
Comisiei, fiind absenți  2 deputați, după cum urmează:   
 - Iurișniți Cristina-Ionela - Grupul Parlamentar al USR 
 - Zisopol Dragoș Gabriel - Grupul Parlamentar al Minorităților.   
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Pavel Năstase – ministru 
 - Gigel Paraschiv – secretar de stat 
 - Mihai Păunică – director general. 
 De la Ministerul Cercetării și Inovării 

- Șerban Constantin Valeca - ministru 
- Lucia Moise - director economic 

 De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
- Marius Alexandru DUNCA - ministru 
- Gabriela Podașcă – secretar de stat 
De la Ministerul Finanţelor Publice 
- Attila Gyorgy – secretar de stat 
- Ana Radu – director 
- Diana Munteanu – consilier. 
De la Academia Română 
- acad. Ionel Valentin Vlad – preşedinte  
- acad. Victor Voica – secretar general  
- Dragoș Fodi – director economic.  
De la Academia Oamenilor de Știință din România 
- Adrian Alexandru BADEA – președinte 
- Valentina Vlăduțu – consilier. 
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Ordinea de zi a ședinței comune a fost următoarea: 
Vineri, 03 februarie 2017 

Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Camera 
Deputaţilor şi Senat 

I. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017. Aviz  comun cu Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. Iniţiator: Guvern. Camera Deputaţilor + 
Senat – Cameră decizională.    

1. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2017 pentru Academia 
Română (Anexa 3/37) 
 Invitat: Domnul acad. Ionel Valentin VLAD - Preşedintele Academiei Române 

2. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2017 pentru Academia 
Oamenilor de Știință din România (Anexa 3/56) 

Invitat: Domnul Adrian Alexandru BADEA - Președinte Academia Oamenilor de 
Știință din România 

3. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2017 pentru Ministerul 
Tineretului şi Sportului (Anexa 3/21) 

Invitat: Domnul Marius Alexandru Dunca - Ministrul Tineretului și Sportului 
4. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2017 pentru Ministerul 

Cercetării și Inovării (Anexa 3/61) 
Invitat: Domnul Șerban Constantin VALECA - Ministrul pentru Cercetare şi Inovare 
5. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2017 pentru Ministerul 

Educaţiei Naționale (Anexa 3/25) 
Invitat: Domnul Pavel NĂSTASE - Ministrul Educaţiei Naționale 
 
II. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2016. PLx. 3/2017. Aviz comun cu Comisia pentru 
învățământ, știință, tineret și sport a Senatului. Termen: 31 ianuarie 2017. Iniţiator: 
Guvern. Camera Deputaţilor + Senat – Cameră decizională.    

III. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2016 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016. PLx. 5/2017. Aviz comun cu 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului. Termen: 31 ianuarie 
2017. Iniţiator: Guvern. Camera Deputaţilor + Senat – Cameră decizională.    

 
Lucrările ședinței comune au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia 

Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei 
Deputaților.  

În deschiderea ședinței comune, doamna președinte Camelia Gavrilă a prezentat 
algoritmul desfășurării lucrărilor: ordonatorii de credite vor face o prezentare succintă a 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017, vor urma dezbateri generale, prezentarea 
amendamentelor și votul asupra acestora, votul asupra bugetului fiecărui ordonator în parte. 

Lucrările şedinţei comune au început cu dezbaterea proiectului Legii bugetului de 
stat pe anul 2017 pentru Academia Română (Anexa 3/37).  

Domnul acad. Ionel Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române, a făcut o 
prezentare generală a proiectului de buget pe anul 2017.  

Domnul acad. Victor Voicu, vicepreședintele Academiei Române, a prezentat 
detaliat bugetul și solicitările de suplimentare ale Academiei Române. 

Doamna președinte Ecaterina Andronescu a propus, ca principiu de lucru, susținerea 
și adoptarea de către cele două comisii reunite a amendamentelor depuse. 
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 Doamna președinte Camelia Gavrilă a supus votului această propunere, care a fost 
adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 

Supuse votului, amendamentele pentru Anexa 3/37 au fost votate cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți. 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite au avizat favorabil bugetul Academiei 
Române, cu 17 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 1 abținere, cu amendamentele admise.    

La dezbateri au luat cuvântul următorii senatori și deputați: Leon Dănăilă, Robert 
Turcescu, Szabo Odon.  

Domnul Attila Gyorgy, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a subliniat că 
proiectul de buget a fost întocmit în condițiile respectării legislației în vigoare și se referă la 
plafoanele impuse prin Tratatul de aderare, unde există o valoare maximă a deficitului 
bugetar de 3%. A considerat că amendamentele care se vor aproba trebuie să fie analizate și 
la Comisia pentru buget, pentru a nu depăși ținta obligatorie din Tratat.  

 
A urmat dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 pentru Academia 

Oamenilor de Știință din România (Anexa 3/56).  
Domnul Adrian Alexandru BADEA, președintele Academiei Oamenilor de Știință 

din România, a menționat că bugetul este simbolic și că există un deficit în alocarea 
bugetară pentru AOSR. A propus o mărire de 400 mii lei, care speră să fie adoptată la 
rectificarea bugetară. 

Doamna președinte Camelia Gavrilă a suspus votului propunerea făcută de 
președintele AOSR de suplimentare a bugetului acestei academii la prima rectificare 
bugetară. Cu unanimitate de voturi a fost adoptată această propunere.  

În urma dezbaterilor, comisiile reunite au avizat favorabil bugetul Academiei 
Oamenilor de Știință din România, cu 17 voturi pentru și 8 voturi împotrivă. 

La dezbateri a luat cuvântul doamna deputat Raluca Turcan. 
 
În continuare a fost luat în dezbatere proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 

pentru Ministerul Tineretului şi Sportului (Anexa 3/21). 
Domnul Marius Alexandru Dunca, Ministrul Tineretului și Sportului, a menționat că 

în proiectul de buget există o creștere față de anul 2016, astfel: bugetul total – 413.878 
milioane lei din care de la bugetul de stat sunt alocate 316 milioane lei și din venituri proprii  
115 milioane lei. A prezentat proiectele ministerului pentru perioada următoare și a subliniat 
că este nevoie de o restartare a sportului românesc.  

La dezbateri au luat cuvântul următorii senatori și deputați: Ecaterina Andronescu, 
Camelia Gavrilă, Szabo Odon, Mara Mareș.  

Supuse votului, amendamentele prezentate au fost votate cu unanimitate de voturi. 
În urma dezbaterilor, comisiile reunite au hotărât, cu 19 voturi pentru și 9 voturi 

împotrivă, să avizeze favorabil bugetul Ministerul Tineretului şi Sportului, cu 
amendamentele admise.    

Doamna deputat Raluca Turcan a dorit o explicare a votului și a arătat  de ce Partidul 
Național Liberal votează pentru adoptarea amendamentelor și împotriva bugetelor 
instituțiilor care și-au prezentat necesarul de finanțare. În Comisia pentru învățământ a 
existat o cutumă bună și anume să se voteze amendamentele depuse, dar acestea vor fi 
respinse de către Comisia pentru buget și astfel se va rămâne la bugetele inițiale pe care le 
consideră neacoperitoare și nu răspund angajamentelor Guvernului. 
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A urmat dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 pentru Ministerul 
Cercetării și Inovării  (Anexa 3/61). 

Domnul ministru Șerban Constantin Valeca a arătat că bugetul Ministerului 
Cercetării și Inovării pentru 2017 este de 1,745 miliarde lei (1.758,989 mii lei) - credite 
bugetare, iar la art. 47 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 se prevede o sumă de 487 
mii lei credite de angajament, astfel că bugetul MCI ajunge la 2,246 miliarde lei (2.245.989 
mii lei), din care 2,235 miliarde lei (2.235.589 mii lei) pentru cercetare și 10.400 mii lei la 
capitolul de mediu. Suma pentru toată cercetarea, plus credite suplimentare, este de 0,3387 
%  din PIB, care reprezintă o creștere de 31,32 % față de anul 2016. 

În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu 13 voturi pentru şi 9 voturi 
împotrivă, să avizeze favorabil bugetul Ministerului Cercetării și Inovării.  

 
În continuare a fost luat în dezbatere proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 

pentru Ministerul Educației Naționale (Anexa 3/25). 
Domnul ministru Pavel Năstase, a prezentat bugetul pentru anul 2017 și a arătat că  

Ministerul Educaţiei Naţionale are prevăzut pentru acest an un buget de 8,243 miliarde de 
lei (8.243.101 mii lei) reprezentând 1,011% din PIB, cu aproape 26% mai mare decât în 
2016 (25,97%), execuţia preliminară pe 2016 indicând 6,544 miliarde de lei (6.543.555 mii 
lei).  

Bugetul total pentru educație în anul 2017 este de 25.018 milioane lei (credite 
bugetare), care este defalcat pe capitole bugetare. De la bugetul de stat suma de 5.712,7 
milioane lei este defalcată pe segmente după cum urmează: 90% din această sumă este 
alocată MEN: 5.124 milioane lei pentru capitolele învățământ preuniversitar, inclusiv 
învățământ special: 12.500 mii lei -  rechizite școlare, 33.574 mii lei - manuale școlare, 
12.000 mii lei - programul Euro 200, 87.700 - transport elevi, 48.014 mii lei - concursuri, 
olimpiade, examene naționale, titularizări și definitivat, 68.526 mii lei - sume alocate pentru 
învățământ liceal, 141.520 mii lei burse profesionale, 20.986 mii lei - burse elevii Republica 
Moldova; proiecte cofinanțate de Guvernul României și organisme financiare internaționale, 
ce includ programe pentru învățământ secundar, programul privind reabilitarea 
infrastructurii școlare și proiectul privind educația timpurie. Sunt incluse aici 30 de școli și 
70 de grădinițe din care vor fi finalizate în 2017 un număr de 15 școli și 30 grădinițe, costul 
lucrărilor fiind de circa 100 milioane lei (este vorba de construcții care au fost începute în 
anii precedenți și vor fi finalizate acum); burse pentru elevii din Republica Moldova, pentru 
etnici români din afara granițelor țării și pentru elevii străini; organizare de concursuri 
pentru elevi pe obiecte de învățământ și meserii, festivaluri; cheltuieli cu eliberarea actelor 
de studii  - aproximativ 12 milioane lei; pentru învățământ preuniversitar se asigură 
cheltuieli de personal și materiale pentru inspectoratele școlare, casele corpului didactic, 
palatele și cluburile copiilor și elevilor, cluburile sportive școlare, precum și instituțiile care 
funcționează în subordinea sau coordonarea ministerului - 410.976 mii lei. Pentru  
învățământul superior de stat finanțarea se face de la bugetul de stat prin contracte încheiate 
între MEN și instituția de învățământ superior respectivă după cum urmează: contract 
instituțional pentru finanțare de bază, fonduri de burse și protecție socială pentru studenți, 
fond de dezvoltare instituțională, fond pentru finanțare obiective investiții. Alocația per 
student s-a majorat de la 83 de lei la 201 lei, astfel încât începând cu semestrul doi al anului 
universitar 2016-2017. Se majorează numărul burselor sociale cu 30%  din totalul de burse. 
La finanțarea de bază se asigură creșterile salariale care au fost deja aprobate. Se alocă suma 
de 567.270 mii lei, cu o creștere de aproximativ 388 milioane lei, pentru burse studenți. 
Sunt prevăzute 58 de obiective de investiții din care 12 se vor finaliza în anul 2017;  
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contract complementar pentru finanțarea reparațiilor capitale, a dotărilor și a altor cheltuieli 
de investiții, precum și subvenții pentru cazare și masă - subvenții pentru cantine și cămine  
- 144.237 mii lei; finanțare suplimentară pentru stimularea excelenței instituțiilor și a 
programelor de studii. Rezultă o creștere la finanțarea de bază de la 2.342 milioane lei la 
2.705 milioane lei Totodată, 30 de cămine studențești vor intra în construcție în 2017 
urmând să se finalizeze pe următorii 4 ani. 

Din bugetele unităților administrativ-teritoriale se alocă 16.344,6 milioane lei (2% 
PIB) - în anul 2016 au fost 14.980,4 milioane lei - din care 14.040 mii lei sume defalcate din 
TVA, înregistrând o creștere de 1,2 miliarde lei. Din aceste sume se asigură creșterile 
salariale de 15% pentru personalul din învățământul preuniversitar de stat prevăzute deja. 
Au fost emise normele metodologice pentru Programul pilot masa caldă în care sunt incluse 
50 de școli, de care beneficiază 29.695 elevi. Suma alocată este de 19.980 mii lei. Sunt 
continuate programele Cornul și laptele și Fructe.  Se asigură finanțarea de bază pentru 
învățământul particular și confesional acreditat.  

Fondurile externe nerambursabile pentru anul 2017 sunt în sumă de 12 milioane lei. 
În bugetul Ministerului Transporturilor se decontează gratuități la transporturile 

elevilor și studenților în valoare de 200 milioane lei.  
În bugetul Ministerului Dezvoltării, prin Programul Național de Finanțare Locală, se 

realizează reabilitarea unităților de învățământ: perioada 2015-2018 -  contracte de finanțare 
pentru 338 unități de învățământ în valoare de 343 milioane lei (finalizare lucrări începute); 
perioada 2016-2019 - contracte de finanțare pentru 884 unități de învățământ în valoare de 
755 milioane lei (finalizare lucrări începute și obținere avize); pentru perioada 2017 -2020, 
etapa a doua a programului, în valoare de 30 miliarde lei, se estimează o alocare a circa 6 
miliarde lei pentru finalizarea a 2000 școli fără aviz de funcționare și 2500 creșe și 
grădinițe.   

La aceste credite bugetare de 25.018 milioane lei se adaugă creditele de angajament 
de 579.991 milioane lei. Se ajunge astfel la bugetul total al educației la 25.598 milioane lei. 

Domnul deputat Sorin Mihai Cîmpeanu a precizat că bugetul educației este de 5,221 
miliarde lei (alocații directe de la bugetul de stat) față de o execuție estimată de 4,55 
miliarde lei. Aceasta înseamnă o creștere de 15%. Totodată, aceasta înseamnă cu ministerul 
este în grafic cu cele patru creșteri succesive de 13% în anii 2017, 2018, 2019 și 2020.  În 
anul 2016 bugetul educației a cuprins și veniturile proprii ale universităților,  estimate la 4 
miliarde de lei cu cheltuială din sold cu tot. Deși au fost estimate 4 miliarde au fost 2,5 
miliarde. Anul acesta universitățile nu și-au mai supra estimat veniturile, enunțând o sumă 
de 3 miliarde. Adunând se ajunge, din alocații bugetare și venituri proprii, la 8,243 miliarde 
lei. De asemenea, bugetul MEN pentru 2017 nu cuprinde decât 150 milioane lei alocate 
pentru învățământul preuniversitar în vederea aplicării Legii nr.85/2016 privind plata 
diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 
octombrie 2008-13 mai 2011. Pentru învățământul superior nu sunt prevăzute sumele 
necesare, urmând ca acestea să fie incluse la prima rectificare bugetară din acest an. În 
2016, în bugetul MEN au fost 409 milioane lei pentru aplicarea acestei legi. Din cotele 
defalcate de TVA, bugetul Ministerului Dezvoltării, incluzând creditele de angajament 
pentru investiții – acestea vor fi valorificate pe măsură ce sunt proiecte, se ajunge la 35,6 
miliarde lei.  

Domnul senator Mihnea Costoiu a subliniat că pentru burse  se acordă 787.610 mii 
lei în anul 2017, față de 479.003 mii lei în anul precedent (creștere de 64,43%). Astfel, se 
asigură majorarea burselor de la 83 lei în anul 2016 la 201 lei în 2017. Se respectă în acest 
mod pactul cu studenții. 
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La dezbateri au mai luat cuvântul următorii senatori și deputați: Florica Cherecheș, 
Mihai Remus Goțiu, Alexandrescu Vlad, Ecaterina Andronescu, Robert Turcescu, Szabo 
Odon.  

Supuse votului, amendamentele prezentate au fost votate cu unanimitate de voturi. 
În urma dezbaterilor, Comisiile reunite au hotărât, cu 19 voturi pentru şi 10 voturi 

împotrivă, să avizeze favorabil bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, cu 
amendamentele admise. 

 
A urmat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016. PLx. 3/2017. 
În urma dezbaterilor, comisiile reunite au hotărât, avizarea favorabilă, cu 

unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 
A fost luat în dezbatere proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016. PLx. 
5/2017. 

În urma dezbaterilor, comisiile reunite au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 

 


