
1 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 12 mai 2021 
Nr. 4C-11/678 

 
PROCES-VERBAL 

al ședințelor Comisiei din zilele de 20, 21 și 22 aprilie 2021 
 

Marți, 20 aprilie 2021 
 

 La lucrările ședinței au fost prezenți un număr de 23 de deputați, din totalul de 25 de 
membri ai Comisiei,  fiind absenți 2 deputați: 

- doamna deputat Loredana Ana Predescu - Grupul parlamentar al PSD 
- domnul deputat Ionel Dancă - Grupul parlamentar al PNL 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educației  
 - Ștefania Maria Manea - secretar de stat 
 Din partea Academiei Oamenilor de Știință din România   

- Petru Andea  - secretar științific. 
 

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
Marți, 20 aprilie 2021  

I. RAPOARTE 
1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2020 

privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea 
copiilor în practicarea sportului de performanță. PLx. 621/2020. Procedură de urgență. 
Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. Termen: 20 octombrie 2020. C.D. 
– Cameră decizională. 

2. Lege pentru modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, aflată în procedură de reexaminare ca urmare 
a Deciziei Curții Constituționale nr. 771 din 22 octombrie 2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1135 din 25 noiembrie 2020. PLx. 46/2020/2021. Raport 
comun cu Comisia pentru constituționalitate. Termen: 29 aprilie 2021. C.D. – Cameră 
decizională. 

II. DIVERSE 
Miercuri, 21 aprilie și joi, 22 aprilie 2021 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 

Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de doamna deputat Natalia-Elena Intotero, 
președintele Comisiei.  
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Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

 
Ședința a început cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de 
voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță(PLx. 
621/2020). 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a menționat că proiectul de Lege are ca 
obiect de reglementare crearea cadrului legal necesar acordării unui ajutor financiar sub formă 
de vouchere pentru achiziționarea de echipamente sportive, în cuantum de 300 lei, 
neimpozabili, pentru copii născuți în perioada 01.01.2005-31.12.2014, care se vor legitima la 
cluburile sportive deținătoare a certificatului de identitate sportivă, pentru achiziționarea de 
echipamente sportive. 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a făcut precizarea că Ministerul 
Tineretului și Sportului a alocat suma de 9.000.000 de lei pentru un număr estimat de 30.000 
de beneficiari din bugetul aprobat pentru anul 2020. Prin acordarea acestor vouchere, 
Guvernul intervine în favoarea creșterii și motivării numărului de sportivi legitimați, care să 
practice activități sportive de performanță într-un cadru organizat, la nivelul cluburilor 
sportive afiliate la federațiile sportive naționale. Se are în vedere și crearea cadrului legal 
pentru asigurarea obligațiilor care revin statului pentru a relansa activitatea sportivă de 
performanță în România. Neadoptarea ordonanței va duce la scăderea numărului de sportivi 
legitimați în România, aspect care va genera un impact negativ asupra practicării sportului de 
performanță într-o formă organizată.  

Domnul vicepreședinte Onuț Valeriu Atanasiu a propus adoptarea proiectului de Lege, 
considerând că este un lucru benefic pentru tineri să fie îndemnați să practice sporturi, fie că 
sunt sau nu de performanță. 

Domnul deputat Vasile-Aurel Căuș a propus adoptarea proiectul în forma transmisă de 
Guvern. 

Domnul deputat Boris Volosatîi a susținut adoptarea proiectul de lege și a întrebat dacă 
prevederile preconizate se vor aplica pentru toate federațiile. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a precizat că există deja un preraport de la 
Comisia de buget care susține varianta inițială a ordonanței. Proiectul se referă la toate 
federațiile, atât olimpice cât și neolimpice, dar care sunt recunoscute de către Minister.  

Domnul secretar Laurențiu-Cristinel Țepeluș și domnul deputat Dragoș Gabriel 
Zisopol au propus, de asemenea, adoptarea proiectului legislativ. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un raport de 
adoptare cu amendamente admise. 

 
În continuare s-a dezbătut Legea pentru modificarea Legii nr.31/2007 privind 

reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România aflată în 
procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 771 din 22 
octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1135 din 25 
noiembrie 2020 (PLx. 46/2020/2021). 

Doamna secretar de stat Ștefania Maria Manea a precizat că Legea are ca obiect de 
reglementare reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România 
(AOSR) și se propune: schimbarea adresei sediului central al AOSR, adoptarea statutului 
AOSR în mod exclusiv de către adunarea generală, eliminarea finanțării din venituri proprii 
a cheltuielilor de întreținere și a indemnizațiilor, astfel ca acestea să se asigure din subvenții 
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acordate de la bugetul de stat, acordarea drepturilor salariale pentru personalul bugetar din 
aparatul de lucru al AOSR să se realizeze prin asimilare potrivit prevederilor Legii 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. Guvernul nu susține adoptarea acestei legi având în vedere că, prin 
Decizia nr.771/2020, Curtea Constituțională a constatat că Legea este neconstituțională în 
ansamblul său.  

Domnul secretar științific Andea Petru a explicat că, după Marea Unire, a existat o 
efervescență în zona academică universitară, au fost înființate multe universități, foarte mulți 
profesori și oameni de știință, care predau până atunci în străinătate, au fost aduși în țară. S-a 
simțit nevoia unei recunoașteri a valorilor științifice, iar Academia România care funcționa 
încă din anul din 1866, s-a dovedit un cadru prea strâmt pentru recunoașterea valorilor 
științifice aduse în România. În consecință, în perioada interbelică, au fost înființate 
numeroase academii de ramură. În 1935, Constantin Angelescu, susținător al regimului 
carlist, care a deținut mandat în guvernul liberal timp de 11 ani, a înființat Academia de Științe 
din România, o structură de la care se revendică actuala Academie a Oamenilor de Știință din 
România. În perioada comunistă, toate aceste academii au fost desființate, rămânând decât 
Academia Română. În perioada 2006-2008 s-a reînființat Academia, care și-a confirmat 
valoarea, iar dar după 13 ani de funcționare, s-a simțit nevoia unor îmbunătățiri asupra legii 
de funcționare a acesteia. Legea a fost declarată neconstituțională, dar modificările inițiale 
sunt necesare pentru buna funcționare a Academiei. Dând la o parte problemele financiare 
care au gerat atâtea discuții, o reluare pe anumite puncte a legii, ar fi utilă pentru actualul 
exercițiu parlamentar. Domnul secretar Pentru Andea a menționat că speră ca viitoarele 
inițiative să ajute funcționarea Academiei. 

Doamna deputat Victoria-Violeta Alexandru a menționat că dacă AOSR este o 
instituție competitivă, care face față pieței, se poate autofinanța în continuare. Doar dacă nu 
se atinge nivelul de performanță dorit, apare nevoia de a fi susținută de stat.  

Domnul Petru Andea a precizat că legea în vigoare prevede modul în care funcționează 
și  prevede finanțarea atât de la bugetul de stat cât și din venituri proprii. Sistemul academic 
românesc, pe lângă Academia Română, mai conține Academia de Științe Tehnice, Academia 
de Științe Medicale și Academia de Științe Agricole și Silvice, iar toate aceste academii sunt 
finanțate de la bugetul de stat, conform legilor de înființare adoptate în ultimii 20 de ani.  

Domnul vicepreședinte Aurel Nechita a precizat că AOSR nu este o academie de 
pregătire, cum este Academia de Științe Economice, Academia de Arte și celelalte academii, 
ci are la bază mai mult cercetarea, deci veniturile sunt limitate la un sector destul de restrâns, 
cel al cercetării. 

Domnul Petru Andea a adăugat că AOSR este o instituție de consacrare științifică și a 
aceasta merită să fie sprijinită, întrucât creează un cadru de recunoaștere a valorilor științifice 
românești. 

Domnul vicepreședinte Szabó Ödön a precizat că această inițiativă legislativă a fost 
respinsă pe problematica sursei de finanțare, nu pe reglările ce trebuie realizate în ceea ce 
privește organizarea Academiei. Trebuie aduse îmbunătățiri inițiativei, în sensul în care sunt 
o serie de reglementări interne care ar putea ajuta la funcționarea mai bună a instituției, 
inclusiv luarea la cunoștință a faptului că există deja un alt sediu de funcționare. Este necesar 
să fie avută o primă discuție pe elementele ce trebuie reglate, iar tot ceea ce înseamnă buget 
este o discuție ce trebuie purtată cu Ministerul Finanțelor și cu tot ceea ce înseamnă această 
structură.  

Domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol a întrebat dacă există legături între Academia 
Oamenilor de Știință din România și Academia Română. 
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Domnul Petru Andea a precizat că în legea de înființare a AOSR, există un articol care 
spune că Academia Oamenilor de Știință recunoaște Academia Română ca for suprem de 
consacrare științifică în România. În lege este specificat și că membrii AOSR nu poartă titlul 
de academicieni, acest titlu fiind rezervat membrilor titulari ai Academiei Române. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat un raport preliminar de 
respingere a Legii trimisă la promulgare.  

 
 
În zilele de miercuri, 21 aprilie și joi, 22 aprilie 2021, lucrările Comisiei au avut pe 

odinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

 
 


