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PROCES-VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din ziua 14 septembrie 2005 
 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi toţi membrii Comisiei. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Agenţia Naţională pentru Sport 

- Gheorghe Florian – preşedinte 

- Cristina Racoviţă – consilier juridic 

Ministerul Finanţelor Publice 

- Monica Marinescu - consilier 

Sindicate din învăţământ 

- Simion Hancescu – FSLI – vicepreşedinte 

- Gheorghe Isvoranu – preşedinte ,,Spiru Haret,, 

- Răzvan Bobulescu – preşedinte ,,Alma Mater,, 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Petru Andea, vicepreşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:  

invatamant_sala
Original
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1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.119/2005 privind modificarea Legii educaţiei 
fizice şi sportului nr.69/2000 (PLx345/2005). Raport. 
Termen: 7 septembrie 2005. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2005 (PLx 301/2005). Aviz împreună cu 
Comisia similară a Senatului. Termen: 8 septembrie 
2005. 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 
(P.L.x 297/2005). Raport. Termen: 15 septembrie 2005. 

 
Dezbaterile încep cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.119/2005 privind modificarea Legii educaţiei 

fizice şi sportului nr.69/2000 şi se dă cuvântul reprezentantului Agenţiei 

Naţionale pentru Sport pentru prezentare. 

Dl.preşedinte Gheorghe Florian subliniază că legea în vigoare prevede 

subordonarea Agenţiei Naţionale Antidoping, Agenţiei Naţionale pentru 

Sport, ceea ce creează mari probleme în asigurarea resurselor financiare 

funcţionării activităţii de control doping şi de gestionare a acesteia. Prin 

obligaţia asumată, ca urmare a semnării Memorandumului de la Copenhaga 

şi prin ratificarea Convenţiei Antidoping a Consiliului Europei, Agenţia 

Naţională a Antidoping trebuie să funcţioneze ca un organism autonom şi 

independent. Ca urmare, prin noua lege se propune subordonarea directă a 

acestei agenţii Cancelariei Primului – Ministru, inclusiv alocarea directă a 

resurselor financiare corespunzătoare.  

Dl.deputat Damian Florea, în calitate de raportor, propune să se 

aprobe proiectul de lege  în forma adoptată de Senat. 

D-na deputat Ecaterina Andronescu sprijinită de d-nii deputaţi Ovidiu 

Ganţ, Alecsandru Ştiucă şi Anghel Stanciu, susţine necesitatea înfiinţării 
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unei Agenţii Antidoping, cu adevărat autonomă şi independentă, care să nu 

funcţioneze sub auspiciile nici unei autorităţi. 

Dl.vicepreşedinte supune votului varianta Senatului care se aprobă cu 

15 voturi pentru şi 2 abţineri. 

Se continuă cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2005 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2005, în cadrul comisiilor de învăţământ reunite de 

la Senat şi Camera Deputaţilor.  

D-na Monica Marinescu, consilier în cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice prezintă situaţia bugetară precizând că în lege s-a avut în vedere 

acordarea pentru învăţământ a 4,4 % din PIB iar la rectificare procentul a 

scăzut la 4,1 %, scădere datorată creşterii PIB, provocând o stare de confuzie 

în comisiile reunite.  

Dl.deputat Anghel Stanciu menţionează că dl.ministru Mircea Miclea 

a precizat că va insista ca alocaţia bugetară să crească în 2006 de la 3,81 cât 

este în prezent,  la 5 % din PIB. Întrebarea este cum se va asigura treptat o 

creştere de la 3,81 la 6 % în 2007 ? Când se va aplica această etapizare dacă 

proiectul de buget nu ia în calcul trecerea de la subfinanţarea învăţământului 

la atingerea procentului amintit. În anul 2005 Parlamentul a emis Legea 

nr.138/2005 privind salarizarea în învăţământ mărind coeficientul de la 12 la 

13,5. Această creştere prevăzută de lege nu se regăseşte în rectificarea 

bugetului, fapt pentru care învăţământ preuniversitar şi în special 

învăţământul superior nu pot asigura salarizarea personalului didactic până 

la sfârşitul acestui an, din lipsă de fonduri. Situaţia creată este fără precedent 

în sistemul de învăţământ. Este o scăpare a Ministerului de Finanţe sau voit 

acesta nu aplică legile ? 
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D-na deputat Ecaterina Andronescu este nedumerită de explicaţiile 

reprezentantei Ministerului de Finanţe, întrucât argumentaţia acesteia nu are 

logică. Dacă a crescut PIB-ul este normal să crească şi alocaţia în procente 

pentru fondurile învăţământului la nivelul PIB-ului reactualizat.  De 

asemenea, observă că prin proiectul de lege  care  se dezbate, suma de 1000 

miliarde lei din venituri provenite de la credite externe a fost suspendată, 

urmând ca învăţământul  să fie văduvit de această sumă provenită de la 

Banca Mondială şi Banca Europeană de Dezvoltare pentru reabilitarea 

unităţilor de învăţământ şi a căminelor studenţeşti şi investiţii în noi 

construcţii. Suma respectivă trebuie să fie menţionată obligatoriu în buget 

pentru anul 2005, întrucât, altfel lucrările vor intra în conservare şi nu vor 

putea fi finalizate la termen. 

Dl.Răzvan Bobulescu, preşedinte sindicat ,,Alma Mater,, sus’ine c[ 

sunt necesare 800 miliarde lei pentru acoperirea cheltuielilor cu salarizarea 

în învăţământul superior prevăzute de Legea 138/2005, sumă ce ar acoperi 

nevoile de salarizare până la sfârşitul anului 2005.  

În continuarea reprezentanţii sindicatelor, Simion Hancescu, şi 

Gheorghe Isvoranu motivează necesitatea  suplimentării bugetului pentru 

învăţământul preuniversitar. 

Dl.Irinel Popescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ de la 

Senat, precizează faptul că ţările care au înregistrat o creştere economică 

majoră sunt cele care au investit în învăţământ. De aceea pare pertinentă 

sugestia de a lua  fonduri de la alte sectoare pentru a putea beneficia 

învăţământul de această suplimentare, întrucât beneficiarii învăţământului 

este întreaga societate. 
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Dl.deputat Andrei Kiraly consideră că ar trebui să se ţină cont la art.10 

de faptul că, deşi, în legea învăţământului e prevăzută gratuitatea pentru 

transportul elevilor, consiliile locale nu dispun de fondurile necesare.  

Dl.vicepreşedinte Petru Andea apreciază că această propunere nu face 

obiectul ordonanţei de rectificare a bugetului, urmând ca amendamentul să 

fie reluat la Legea Bugetului pentru anul 2006. 

Dl.vicepreşedinte Petru Andea, preşedintele de şedinţă, supune la vot 

propunerile rezultate din dezbaterile din comisii şi eliberarea avizului. 

Deputaţii şi senatorii au votat, în unanimitate, fiecare amendament şi apoi şi-

au exprimat votul unanim asupra avizului, după cum urmează: 

1. Art.4. (4) Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite 
din acestea: 

a) Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane la 
credite externe contractate de ordonatorii de credite  - 6.009,8 
miliarde lei 

- rambursări din credite externe – 3.766,1 miliarde lei 
 
Motivare:  Se solicită renunţarea la diminuarea cu suma de 1.076,6 

miliarde lei a rambursărilor de credite din bugetul Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, întrucât suma respectivă este destinată construirii, reabilitării şi 
reconstrucţiei unor unităţi de învăţământ prevăzute în Programul cu Banca 
Mondială şi Banca Europeană de Dezvoltare. Diminuarea sumei ar însemna 
trecerea în conservare a lucrărilor deja efectuate şi imposibilitatea finalizării 
acestora. 
 
 Autori: membrii comisiilor reunite 
 
2. Art.23. (1) Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate 
finanţării cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 
2005, se majorează cu suma de 6.703,1 miliarde lei, potrivit Anexei nr.9 şi 
9a. 
 

Motivare: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului prevede majorarea cu 
5603,1 miliarde lei a sumelor destinate finanţării cheltuielilor unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat, ceea ce reprezintă o creştere a acestora cu 
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12,9%. Întrucât numai majorările salariale aprobate pentru anul 2005 sunt de 
13,5%, rezultă cu claritate că suma de 5.603,1 miliarde lei este cu totul 
insuficientă. Având în vedere şi nevoia creşterii alocaţiilor pentru bursele 
elevilor şi a sumelor destinate dotării cu mijloace de învăţământ considerăm 
că sunt necesare cel puţin încă 1.100 miliarde lei la acest capitol. 
 În consecinţă, se modifică în mod corespunzător şi anexele 9 şi 9a. 
 
 Sursa: Anexa nr.1,Capitolul 2201, Diverse venituri 
 
 Autori: membrii comisiilor reunite 
 
3. Anexa nr.1, capitolul 5701, subcapitolul A, art.40, alin.57: Transferuri 
pentru finanţarea de bază a învăţământului superior – suma prevăzută de 
9.826.318.635 se suplimentează cu suma de 850.000.000.000 lei. 
 
 Motivare: Aplicarea Legii 138/2005, care implică acoperirea 
cheltuielilor destinate învăţământului superior, cheltuieli estimate la cel 
puţin 850 miliarde lei (conform calculelor Consiliului Naţional al Finanţării 
Învăţământului Superior).  
 
 Sursa: Anexa nr.1,Capitolul 2201, Diverse venituri 
 
 Autori: membrii comisiilor reunite 
 
4. Art.28. (11) – Se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a 
cheltuielilor de personal în anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.568 din data de 1 iulie 2005. 
 
 Motivare: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2005 pentru 
reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 
2005, în cele trei articole ale sale suspendă o serie de prevederi cuprinse în 
actuala legislaţie a muncii. Conştient de eroarea săvârşită, Guvernul decide 
abrogarea art.3. din respectiva ordonanţă. Apreciem că Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.63/2005 trebuie abrogată în întregime. 
 
 Autori: membrii comisiilor reunite 
 
 
5. Art.29. Se completează cu lit. d şi d1, cu următorul cuprins: 
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 d) dotarea cu obiecte de inventar de natura mobilierului şcolar a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 
 d1) dotarea cu mobilier a spaţiilor de învăţământ şi a căminelor 
instituţiilor de învăţământ superior, din venituri proprii. 
 

Motivare: 
- aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.33/2005 privind reglementarea 

unor măsuri financiare în domeniul bugetar 
- unităţile de învăţământ preuniversitar au posibilitatea, în limita 

fondurilor alocate, să-şi procure mobilier şcolar, 
- extinderea acestei excepţii şi pentru instituţiile de învăţământ superior, 

care au stringentă nevoie de a-şi dota spaţiile de învăţământ şi 
căminele studenţeşti cu mobilier. 

 Autori: membrii comisiilor reunite 
 
6. Art.9, alineatele (1) şi (2) se modifică în concordanţă cu 
amendamentele anterioare. 

 

Se continuă cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. După 

dezbateri, comisia constată că propunerea legislativă nu poate fi acceptată 

din următoarele motive:   prevederile actuale nu împiedică accesul atât în 

mediul urban, cât şi rural a celor care au absolvit acelaşi tip de studii, pe 

bază de concurs;  adoptarea proiectului de lege ar deschide calea unor 

migraţii ale cadrelor didactice, care ar afecta atât mediul rural, cât şi cel 

urban.  

Cu unanimitate de voturi comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea propunerii legislative.  

Ordinea de zi fiind epuizată, din vicepreşedinte Petru Andea declară 

închise lucrările şedinţei. 

PREŞEDINTE 

Lia Olguţa Vasilescu 


