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Şedinţele Comisiei din perioada 03-05 martie 2009 au avut următoarea 
ordine de zi: 

 
Marţi, 03 martie 2009 

15.30 – 19.00 
 

I.  RAPOARTE COMUNE 
 

 1. Raportul pe anul 2007 cu privire la Starea sistemului naţional de  
învăţământ. R25/2008. Raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a senatului. Iniţiator: Guvernul. Camera Deputaţilor + Senatul– 
Cameră decizională.    

 
Miercuri, 4 martie 2009 

14.00 – 16.30 
 

I.  RAPOARTE COMUNE 
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 24/2008 

pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din legea nr. 509/2006 privind acordarea de 
miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat şi confesional. Plx 130/2009. Raport comun cu Comisia 
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pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
Termen 19 martie 2009. Iniţiator: Guvernul. CD – Cameră decizională.  

2. Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice 
din învăţământul preuniversitar acreditat, de stat şi privat, în vederea achiziţionării 
de haine PL–x 164/2008. Raport comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci. Termen: 5 iunie 2008.  Iniţiator: Angel TîlvarC.D. – Cameră decizională. 

 
II.  RAPOARTE  

3. Propunere legislativă privind organizarea învăţământului teologic superior 
de cult Islamic. Pl.x. 66/2009. Raport. Termen: 12 martie 2009. CD – Cameră 
decizională. Iniţiatori: deputaţi: Ungureanu Valeriu Alexandru, Vasile Aurelia, 
Mihei Andrian-Sirojea, Rădulescu Cristian, Márton Árpád-Francisc, Ganţ 
Ovidiu Victor, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan.   

 
Joi, 05 martie 2009 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

 

 
Marţi, 03 martie 2009 

 

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 prof. univ. dr. Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei, 
precizează că Raportul pe anul 2007 cu privire la Starea sistemului naţional de  
învăţământ va fi luat în dezbatere şi săptămâna viitoare, într-o şedinţă comună cu 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. Se propune ca 
modalitate de lucru varianta întrebare –răspuns pentru o bună desfăşurare a 
dezbaterilor.  
 Doamna prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu, ministrul educaţiei, 
cercetării şi inovării, mulţumeşte membrilor Comisiei pentru susţinerea bugetului 
educaţiei şi a amendamentelor formulate în sensul suplimentării resurselor acestui 
minister. 
 În continuare, doamna ministru Ecaterina Andronescu prezintă măsurile care 
au preocupat ministerul de la începutul acestei guvernări, şi anume: 
 - finalizarea şi aprobarea hotărârii de guvern cu privire la cifra de şcolarizare, 
în învăţământul preuniversitar şi cel superior. În învăţământul preuniversitar, cifra 
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care până în acest an se aloca şcolilor de arte şi meserii (SAM), acum a fost alocată 
liceelor tehnologice. SAM-urile nu au fost desfiinţate, dar s-a considerat că liceele 
tehnologice sunt mai pregătite în vederea asigurării unui învăţământ de calitate. 
SAM-urile ar fi trebuit să funcţioneze pe principiul unei racordări profesionale cu 
piaţa muncii şi în acord cu cererea angajatorilor, astfel încât absolvenţii să aibă un 
loc de muncă asigurat la finalizarea studiilor. Din păcate, acest lucru nu s-a realizat. 
Ministerul va încerca soluţionarea acestei probleme prin intermediul Direcţiei de 
Racordare a Strategiilor la Piaţa Muncii; 
 - s-a intervenit în curriculum şi s-a redus numărul de ore la 30 pe săptămână, 
până acum limitele fiind între 33-34 şi 38-39 ore/săptămână, ceea ce reprezenta 
prea mult pentru elevii de 14-18 ani;  

- conform Strategiei pentru învăţământ, s-a încercat centrarea curricumului 
pe crearea de competenţe; 

- sportul a fost regândit şi reorganizat. Astfel, o oră  a fost introdusă în 
trunchiul comun, iar alte două ore în extracuriculă, normate de profesor. Se doreşte 
înfiinţarea echipelor de fotbal, handbal, etc., în cadrul unităţilor şcolare, în vederea 
asigurării unei vieţi sănătoase; 
 - nu numai activitatea sportivă s-a bucurat de o atenţie deosebită, ci şi zona 
artelor, unde se doreşte, de asemenea, crearea de echipe artistice; 
 - în acest moment, se lucrează la curricumul centrat pe formarea de 
competenţe cheie, aşa cum este prevăzut şi în documentele Uniunii Europene, astfel 
încât corelaţiile să fie realizate pe verticală şi trans-curricular, pentru realizarea 
unei pregătiri bine fundamentate; 
 - mecanismele de evaluare din anul şcolar 2007-2008 nu pot fi schimbate, 
dar se doreşte modificarea acestora începând cu anul următor. Tezele cu subiect 
unic au produs mai multe nemulţumiri decât beneficii, iar modul de desfăşurare a 
creat discriminări, ceea ce a dus la efecte negative asupra sistemului de învăţământ; 
 - se doreşte realizarea unui dialog/dezbateri între rectorii din învăţământul 
superior şi partenerii din preuniversitar, în vederea analizei formării pedagogice şi a 
celei iniţiale; 
 - capitolul investiţii a beneficiat de o atenţie deosebită; se doreşte finalizarea 
hotărârii de guvern prin care resursele financiare sunt alocate şcolilor, astfel încât 
licitaţiile să fie realizate în timp util, iar lucrările să înceapă la sfârşitul anului 
şcolar. Ca şi priorităţi ale acestui capitol, sunt: şcolile care nu au aviz de 
funcţionare, grădiniţele şi lucrările începute şi nefinalizate; 
 - în ceea ce priveşte descentralizarea, s-a precizat faptul că în data de 4 
martie 2009, se va discuta la Guvern o propunere a calendarului descentralizării, în 
vederea găsirii celei mai potrivite formule. 
 - cu privire la învăţământul superior trebuie subliniată panta ascendentă   a 
calităţii acestuia, cifrele de şcolarizare fiind mai mari în acest an pentru doctorate şi 
masterate; 
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 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru aduce în atenţia doamnei ministru 
Ecaterina Andronescu trei aspecte: existenţa multor copii obezi sau cu probleme de 
sănătate, ce au apărut din lipsa exerciţiului fizic. Lăsarea unei singure ore de 
educaţie fizică în trunchiul comun, ar putea atrage după sine nerespectarea cerinţei 
Uniunii Europene de minim 3 ore/săptămână; la realizarea curriculei centrată pe 
competenţe trebuia avut în vedere corelarea acesteia şi analizarea urmărilor; 
problema inspectoratului şcolar din Sibiu, care nu respectă legea, tăind sporurile de 
navetă, salariile de merit, sporul de 2 %. 
 Doamna ministru Ecaterina Andronescu precizează ca ministerul a trimis o 
notă scrisă inspectoratului din Sibiu prin care se sublinia faptul că aceste sporuri se 
plătesc şi că va cerceta situaţia. Cu privire la orele de sport, trebuie precizat că 
acestea sunt în grija şcolii şi a profesorilor de specialitate, aceştia din urmă fiind cei 
mai interesaţi în efectuarea acestora pentru a putea avea normă întreagă, obiectivul 
fiind dezvoltarea spiritului de competiţie şi menţinerea sănătăţii şi a unui aspect 
fizic corespunzător vârstei elevilor. Nu se putea realiza mişcarea de personal în 
acelaşi timp cu reducerea orelor din curriculum pentru a nu se crea bulversări. Prin 
reducerea numărului orelor la 30 pe săptămână se urmăreşte oferirea oportunităţii 
elevilor de a se gândi la ce-i sunt utile informaţiile însuşite la şcoală.  
 Domnul deputat Răzvan Mustea subliniază faptul că nu este normal ca abia 
în anul 2009 discutăm un raport de activitate din 2007 şi propune realizarea unei 
iniţiative legislative prin care să se prevadă ca ministerul de resort să prezinte un 
raport de activitate anual în faţa Comisiilor de resort din cadrul Parlamentului.  
 Domnul deputat Dan Radu Zătreanu arată faptul că prin prevederile de 
reducere a orelor, nu va face decât să accentueze problemele de sănătate ale 
elevilor. La echipele care se vor crea în şcoli, nu vor participa elevii decât dacă 
participarea la acestea este obligatorie. Domnul deputat Zătreanu întreabă de ce nu 
s-a susţinut trecerea terenului şi clădirii în care îşi desfăşoară activitatea Palatul 
Naţional al Copiilor de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în domeniul 
public al municipiului Bucureşti, iar finanţarea cheltuielilor să se asigure de la 
bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din moment ce se doreşte 
trecerea şcolilor în administrarea primăriilor. 
 Doamna ministru Ecaterina Andronescu precizează faptul că încă din anul 
2001, clădirile şcolilor sunt în administrarea primăriilor şi consiliilor locale, cu 
excepţia şcolilor speciale. Palatul Naţional al Copiilor este necesar şcolilor din 
întreaga ţară în vederea desfăşurării aici a activităţilor extra-şcolare.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu remarcă eforturile doamnei ministru de a 
participa la şedinţele Comisiei şi o roagă să facă tot posibilul să participe în 
continuare pe tot parcursul celor patru ani de guvernare. Cu privire la raportul de 
activitate, domnul deputat precizează faptul că la art. 150 alin. (3) din Legea 
învăţământului se prevede faptul că ministerul înaintează raportul anual până la 
data de 15 octombrie. În legătură cu programa şcolară, remarcă faptul că aceasta 
este încărcată, dar se doreşte evitarea unei confuzii între timpul petrecut în şcoală şi 
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încărcarea programului. Susţine poziţia ministerului referitoare la SAM-uri şi 
consideră că este bine ca acestea să nu fie desfiinţate complet încă, iar procesul 
urmat trebuie să fie cel de la liceele pedagogice. Ar fi bine să se realizeze un studiu 
legat de integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii. Domnul deputat întreabă care este 
poziţia ministerului faţă de tăierea sporurilor cadrelor didactice.  
 Doamna ministru Ecaterina Andronescu precizează că nu se vor reduce sau 
elimina sporurile, în acest sens chiar s-a trimis un document scris Ministerului 
Muncii, prin care se cerea în mod expres acest lucru. Cu privire la timpul petrecut 
de elevi în şcoală, ministerul intenţionează crearea unui nou program numit „After 
School”, transformat din Programul Cornul şi Laptele. Astfel, fondurile alocate 
programului „cornul şi laptele” ar fi distribuiţi noului program, pentru oferirea unei 
mese de prânz calde, urmând ca sumele necesare dezvoltării programului să fie 
completate de către părinţi, cu o cotă redusă. SAM-urile nu au funcţionat, de aceea 
nu au mai fost alocate ore în anul şcolar ce începe în toamnă.  
 Domnul deputat Ionuţ Stroe întreabă care este poziţia ministerului faţă de 
posibilitatea ca elevilor, studenţilor şi profesorilor să nu li se mai subvenţioneze 
transportul.  

Doamna ministru Ecaterina Andronescu menţionează că aceşti bani sunt 
prevăzuţi în buget, spre deosebire de cei 100 euro/an pentru cărţi care sunt o parte 
prevăzuţi în bugetul de stat pe anul 2009, iar restul vot fi acordaţi la prima 
rectificare de buget. 
 Domnul deputat Cătălin Buhăianu specifică faptul că ar trebui să se schimbe 
ponderea accentului din învăţământul superior de stat şi particular, de la cantitate la 
calitate şi întreabă care va fi locul cluburilor sportive şcolare, din perspectiva 
descentralizării, având în vedere că acum sunt în administrarea inspectoratelor 
şcolare şi îşi desfăşoară activitatea în sălile de sport ale unităţilor de învăţământ.  
 Doamna ministru Ecaterina Andronescu aminteşte că Agenţia Română 
pentru Asigurarea Calităţii Învăţământului Superior (ARACIS) este organismul 
care se ocupă de asigurarea calităţii în învăţământul superior. În acest moment, 
ARACIS a început o nouă evaluare instituţională a universităţilor, din prima etapă 
făcând parte 17 instituţii de învăţământ superior, la care se are în vedere: 
infrastructura, dotarea laboratoarelor, cercetarea ştiinţifică, evaluarea corpului 
profesional, existenţa mecanismelor interne de asigurare a calităţii, etc.  
 Cluburile sportive şcolare trebuie analizate cu mare atenţie, deoarece au 
primit resurse, poate nu suficiente, dar nu au obţinut performanţe. Cele care au 
antrenat echipe de fotbal au obţinut venituri din tranzacţia de vânzare a juniorilor, 
dar acestea nu au fost utilizate în folosul cluburilor. În consecinţă, activitatea şi 
performanţele acestora trebuie evaluate la sfârşitul fiecărui an şcolar. 
 Domnul deputat Marius-Sorin Gondor propune ca, în procesul de elaborare a 
legii unice a sistemului bugetar, să se aibă în vedere poziţionarea învăţământului şi 
a cercetării pe un loc corect şi binemeritat, care să oglindească faptul că educaţia 
este una din priorităţile naţionale. Pachetul de legi ale educaţiei este aşteptat de 
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multă vreme şi cu mare interes, fiind esenţial pentru dezvoltarea învăţământului. Ar 
trebui ca inspectoratele şcolare să se implice în elaborarea hotărârii de guvern cu 
privire la investiţii, pentru ca prefecţii şi preşedinţii de consilii locale/judeţene să 
aibă posibilitatea să hotărască urgenţa în direcţionarea sumelor respective.   

Doamna ministru Ecaterina Andronescu arată faptul că direcţia din minister 
cale lucrează la elaborarea acestei hotărâri de guvern lucrează în strânsă legătură cu 
inspectoratele şcolare. 

Domnul deputat George Ionuţ Dumitrică întreabă cine va finanţa echipele 
sportive care se vor forma în şcoli, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării sau 
Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Doamna ministru Ecaterina Andronescu precizează că orice fel de parteneriat 
este binevenit, oricine poate investi în învăţământ, dacă doreşte.  

Domnul deputat Viorel-Vasile Buda propune analizarea situaţiei examenului 
de Bacalaureat şi a posibilităţii modificării acestuia la liceele tehnologice, datorită 
diferenţelor programei şcolare şi a materiilor studiate. 

Doamna ministru Ecaterina Andronescu specifică faptul că nu a dorit 
deschiderea discuţiei despre examenul de Bacalaureat pentru a nu induce în eroare 
absolvenţii de anul acesta. 

Domnul deputat Victor Cristea arată că se doreşte stoparea reformei anuale 
din sistem. Noul pachet de legi trebuie făcut de profesori pentru profesori. Strategia 
de Dezvoltare Durabilă existentă trebuie elaborată în acord cu cea europeană.  

Doamna ministru Ecaterina Andronescu indică faptul că dezvoltarea durabilă 
este dorită de orice ţară, iar România, în elaborarea propriei strategii, a avut în 
vedere corelarea acesteia cu cea la nivel european. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
ar trebui să facă o analiză referitoare la efectul manualelor alternative asupra 
învăţământului, deoarece sunt multe voci care remarcă crearea unui inadvertenţe 
prin introducerea acestora. În acest an, manualele existente se vor reedita, iar 
editarea unor manuale noi se pune problema după modificarea curricumului.  

Domnul deputat Mihai Surpăţeanu întreabă care este poziţia ministerului faţă 
de comisia superioară de atestare a titlurilor şi diplomelor. Din această comisie nu 
trebuie să mai facă parte organele de conducere din universităţi, deoarece în acest 
fel s-au creat culoare de promovare. Propune limitarea mandatelor de rector, 
prorector, decan şi prodecan la 2 ani. 

Doamna ministru Ecaterina Andronescu precizează că CNATCU şi comisiile 
adiacente se schimbă din 4 în 4 ani, conform regulamentului, iar schimbarea 
regulamentului ar trebui să vină dinspre consiliu spre minister. 

Doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu întreabă care au fost criteriile în 
stabilirea actualelor cifre de şcolarizare şi a fondurilor pentru cercetare şi dacă 
repartizarea numărului de locuri subvenţionate de la buget s-a modificat, în sensul 
alocării mai multor locuri universităţilor din Moldova, care au fost până acum 
discriminate din acest punct de vedere. Totodată, doamna deputat întreabă dacă 
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există vreo posibilitate legală de a se asigura transport elevilor şi studenţilor din 
Republica Moldova, în zilele de 2, 3 şi 4 aprilie pentru a participa la vot. 

Doamna ministru Ecaterina Andronescu menţionează că fondurile de 
cercetare se acordă în sistem competiţional. Preşedintele autorităţii pentru cercetare 
face analiza evaluărilor din anul precedent şi stabileşte noile competiţii. Cifra de 
şcolarizare este stabilită şi în funcţie de ceea ce universităţile solicită. Universitatea 
cere locuri în funcţie de spaţiu, capacitatea de resurse umane, etc. cu privire la 
transportului celor din republica Moldova nu se poate rezolva nimic deoarece nu 
există bază legală în acest sens. 

Domnul deputat Vasile Berci remarcă faptul că analizarea raportului pe anul 
2007 la acest moment este un exerciţiu inutil, o astfel de dezbatere trebuind făcută 
până în luna octombrie a fiecărui an. Ar fi oportună o modalitate de comunicare 
informală a ministrului cu comisiile de resort din Parlament în legătură cu noul 
pachet de legi. 

Doamna ministru Ecaterina Andronescu afirmă că ministerul este foarte 
deschis în privinţa unei colaborări la elaborarea pachetului de legi privind educaţia.  
 Domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei, 
anunţă că au luat cuvântul 13 deputaţi, concluzionând că o astfel de dezbatere este 
nu numai necesară, ci şi importantă şi eficientă.  
 

La lucrările Comisiilor au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
 - Ecaterina Andronescu – ministru; 
 - Oana Adriana Badea – secretar de stat. 
 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 - Cristian-Sorin Dumitrescu    
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő    
 - Doina Burcău   
 - Mihai Radan  
 - Sanda-Maria Ardeleanu  
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf  
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică  
 - Anna-Lili Farkas  
 - Damian Florea  
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 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  
 - Şerban Răzvan Mustea 
 - Csilla-Mária Petö  
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman  

- Ana Adriana Săftoiu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  

- Radu Costin Vasilică   
 - Dan-Radu Zătreanu  

- Dragoş Gabriel Zisopol. 
 

 La şedinţa Comisiei a absentat doamna deputat Monica Maria Iacob-Ridzi. 
 
 
 

Miercuri, 4 martie 2009 
 

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.  
 Dezbaterile încep cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  
Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din legea nr. 509/2006 
privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional (Plx 130/2009).  

Doamna deputat Adriana Săftoiu propune amânarea dezbaterilor deoarece nu 
este prezentă şi Comisia pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu subliniază că se va trimite o 
solicitare scrisă Comisiei pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, în vederea stabilirii unei şedinţe comune. Supune votului 
propunerea de amânare a dezbaterilor pentru o şedinţă comună, propunere care se 
aprobă cu unanimitate de voturi.  

Se continuă cu proiectul de Lege privind acordarea unui ajutor financiar 
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar acreditat, de stat şi privat, în 



 9

vederea achiziţionării de haine (PL–x 164/2008), cu care este sesizată pe fond şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.  

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu  arată că proiectul de lege are 
ca obiect de reglementare acordarea unui ajutor financiar anual, începând cu data 
de 1 ianuarie 2009, cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, de stat şi 
privat, pentru achiziţionarea de haine. De asemenea informează că s-a primit un 
punct de vedere din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci în care se arată 
că în urma dezbaterilor s-a hotărât întocmirea unui raport de respingere.  

Doamna Oana Badea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, menţionează că Guvernul nu susţine adoptarea acestui proiect 
de Lege deoarece unele prevederi ale acestuia creează discriminări între cadrele 
didactice, prin diferenţierea făcută între titulari, suplinitori calificaţi şi parţial 
calificaţi. Ministerul consideră că trebuie să se ocupe de asigurarea salariilor şi de 
mărirea acestora, astfel încât prin aceste sume să se ofere cadrelor didactice 
posibilitatea unei ţinute decente.  

În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi s-a hotărât respingerea 
proiectului de lege din următoarele motive: 

- prevederile proiectul de Lege creează discriminări între cadrele didactice, 
prin diferenţierea făcută între cadre didactice titulare şi suplinitoare calificate şi, 
respectiv, necalificate sau calificate parţial; 

- conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările ulterioare, în expunerea de motive trebuiau precizate efectele 
financiare asupra bugetului general consolidat, precum şi mijloacele necesare 
pentru acoperirea surplusului de cheltuieli. Acordarea acestui ajutor financiar ar 
reprezenta o măsură discriminatorie în raport cu celelalte categorii de personal 
bugetar, iar promovarea acesteia ar creau un precedent şi pentru personalul bugetar 
din afara sistemului de învăţământ; 

- cu privire la art. 4 din proiectul de Lege, conform căruia sumele necesare 
acordării ajutorului financiar se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, trebuie precizat faptul că finanţarea învăţământului 
preuniversitar se face prin bugetele locale. 

Urmează propunerea legislativă privind organizarea învăţământului teologic 
superior de cult Islamic (Pl.x. 66/2009). 

La solicitarea domnului deputat Ibram Iusein, iniţiator, propunerea 
legislativă se amână pentru o şedinţă viitoare, propunere susţinută şi de domnul 
deputat Dragoş Gabriel Zisopol. Propunerea de amânare este aprobată cu 
unanimitate de voturi.  
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
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- Oana Adriana Badea – secretar de stat. 
De la Ministerul Finanţelor Publice 
- Roxana Petrescu – consilier. 
Iniţiatori 
- deputat Iusein Ibram – Punctul 3 din ordinea de zi (Plx 66/2009) 

 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 

 - Cristian-Sorin Dumitrescu    
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő    
 - Doina Burcău   
 - Mihai Radan  
 - Sanda-Maria Ardeleanu  
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf  
 - Doiniţa-Mariana Chircu  
 - Victor Cristea 
 - Anna-Lili Farkas  
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  
 - Şerban Răzvan Mustea 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman  

- Ana Adriana Săftoiu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  

- Radu Costin Vasilică   
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 

 
 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputaţi: George Ionuţ Dumitrică, 
Monica Maria Iacob-Ridzi, Csilla-Mária Petö şi Dan-Radu Zătreanu.  
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În ziua de joi, 5 martie 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 
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