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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 23 şi 25 iunie 2009 
 
 

Şedinţele Comisiei din zilele de 23 şi 25 iunie 2009 au avut următoarea ordine 
de zi: 

Marţi, 23 iunie 2009 
Ora 16.30 

 
 1. Dezbatere cu privire la plata drepturilor financiare către sportivii 
medaliaţi olimpici. 
 INVITAT: doamna Monica Maria IACOB RIDZI – ministrul tineretului 
şi sportului.  
 

AVIZ 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334 din 31 

mai 2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. Pl.x. 
316/2009. Aviz. Termen: 30 iunie 2009. Iniţiator: deputaţi: Aledin Amet, Ovidiu 
Victor Ganţ, Mircea Grosaru; senatori: Emilian Frâncu.  C.D. – Cameră 
Decizională. 

 
RAPOARTE 

3. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară 
învăţământ liceal şi profesional de stat. Pl.x. 559/2008. Raport. Termen: 23 
octombrie 2008. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.   



 2

4. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
87/2008 privind dotarea cu calculatoare de tip desktop a unităţilor în care se 
desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat. PL.x. 156/2009. Raport. 
Procedură de urgenţă. Termen: 26 martie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră 
Decizională. 
   
 5. Propunerea legislativă privind Programul Naţional "UN LAPTOP PENTRU 
FIECARE ELEV ŞI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA". 
Plx 773/2006. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. Termen: 17 aprilie 2007. 
Iniţiatori: Preda Ion, Puşcă Mircea Valer, Toma Horia-Victor, Boeriu Valeriu-
Victor, Buzatu Dan Horaţiu, Frâncu Emilian Valentin, Gabor Gheorghe, Ghişe Ioan, 
Hoban Ioan, Luchian Ion, Pruteanu Vasile, Semcu Adrian Emanuil, Strungă Emil, 
Zaharia Claudius Mihail. C.D. – Cameră decizională. 
 

 
Joi, 25 iunie 2009 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 
 
 

Marţi, 23 iunie  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 preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat ca a fost invitată 
doamna ministru Monica Maria Iacob Ridzi, dar s-a primit o adresa din partea dânsei 
prin care se preciza că la şedinţă va participa domnul secretar de stat Octavian Bellu. 
Aşadar, doamna ministru nu a considerat oportun să vină. Nu vrem să ni se impute 
nouă faptul că nu suntem corecţi în raport cu unul dintre miniştrii cu care ne 
desfăşurăm activitatea. Noi o invitasem pentru a discuta despre sumele de bani care 
nu au fost plătite sportivilor. Am înţeles de la doamna ministru că s-a rezolvat 
problema. Cum s-a rezolvat, ne va spune domnul secretar de stat Octavian Bellu, care 
răspunde de sport. A subliniat bunăvoinţa Comisiei de a avea un dialog,  dar nu pe 
teme care au fost deja epuizate, pentru care s-a făcut deja comisie de anchetă, în urma 
sesizărilor făcute de alţi colegi de la PNL. Nu cred ca doamna ministru nu a venit 
pentru că s-a ferit de acest subiect, pentru că acesta era deja tranşat. De aceea a fost 
de acord să vină domnul secretar de stat. 
 Dezbaterea a început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile, republicată în 
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.132 din 11 februarie 2005, cu modificările 
şi completările ulterioare (Pl.x. 316/2009). 
 Domnul consilier Petru Andea prezintă propunerea legislativă care are ca 
obiect de reglementare modificarea Anexei nr.2b) din Legea bibliotecilor 
nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
renormării personalului de specialitate pentru bibliotecile din învăţământul primar şi 
gimnazial raportat la numărul de elevi şi cadre didactice, precum şi la numărul de 
volume. Preferabile sunt următoarele variante, care se regăsesc în acest proiect 
legislativ: un post normă întreagă la minimum 300 de elevi sau la 350 de elevi sau la 
350 de elevi şi cadre didactice şi minimum 4.000 de volume; jumătate de normă la 
minimum 150 de elevi şi minimum 2.000 de volume. 
 Domnul secretar de stat Mihnea Costoiu a precizat că iniţiativa legislativă 
vizează modificarea normelor privind încadrarea cu personal de specialitate a 
bibliotecilor şcolare, care ar duce, de fapt, la dublarea numărului efectiv de posturi. În 
conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.334/2002, finanţarea bibliotecilor 
şcolare se face din bugetul anual al instituţiilor de învăţământ de stat în cadrul cărora 
funcţionează, din fondurile alocate pentru finanţarea de bază. Având în vedere 
restricţiile bugetare şi impactul financiar pe termen lung al modificării normării 
bibliotecarilor din bibliotecile şcolare, prin dublarea numărului acestora, Guvernul 
consideră inoportună propunerea legislativă. Iniţiatorii propunerii legislative nu 
precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se 
astfel dispoziţia art.138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, care prevede 
că „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”.  
 Domnul deputat Mihai Radan a susţinut propunerea legislativă, având în 
vedere că interesul pentru lectură scade şi în loc de aviz negativ propune amendarea 
iniţiativei. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a considerat iniţiativa benefică şi 
a prezentat proiectele de programe de donaţie de carte pe care le-a iniţiat în urma 
cărora a înfiinţat două biblioteci şi este în curs de amenajare a celei de-a treia 
biblioteci, în colegiul din care face parte. 
 Domnul deputat Vasile Berci a susţinut propunerea legislativă.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
eliberarea avizului favorabil ca s-a aprobat cu 19 voturi pentru şi o abţinere.  
 
 S-au continuat dezbaterile cu următoarele proiecte de lege, care au acelaşi 
obiect de reglementare: proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care 
se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat (Pl.x. 559/2008), proiect ulde 
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2008 pentru 
completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind 
dotarea cu calculatoare de tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ 
liceal şi profesional de stat (PL.x. 156/2009) şi propunerea legislativă privind 
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Programul Naţional "UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ŞI PENTRU 
FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA" (Plx 773/2006). 
 Domnul consilier Petru Andea a prezentat proiectele de lege şi a arătat că 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip 
desktop a fost respinsă de Senat. Faţă de textul iniţial, Guvernul actual a solicitat să 
se realizeze acest program prin transformarea programul de dotare a elevilor cu 
calculatoare în laboratoare de informatică. În ceea ce priveşte, propunerea legislativă 
privind Programul Naţional "UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ŞI PENTRU 
FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA", a mai fost dezbătută în Comisie 
şi a fost respinsă deoarece implică cheltuieli enorme.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu  a precizat că s-a primit o adresă 
oficială de la Biroul Permanent, în data de 03 februarie 2009, în care la Anexa 2, 
punctul 86, pentru proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare de tip desktop a unităţilor în 
care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat (PL.x. 156/2009), se 
precizează că Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării va susţine unele 
amendamente în dezbateri, în sensul ca aceste calculatoare să fie folosite la dotarea 
laboratoarelor din şcoli. 
 Doamna ministru Ecaterina Andronescu a menţionat că doreşte să se găsească 
formula potrivită pentru continuarea programului de informatizare în şcoli. A 
considerat că dotarea cu un calculator pentru fiecare elev nu este o soluţie, este mult 
mai bine venit programul de dotare a laboratoarelor de informatică. Acest lucru va 
face şcoala românească mai atractivă şi elevii mult mai pregătiţi. Chiar dacă este un 
an financiar mai greu, se poate apela şi la o formulă de leasing. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a subliniat că varianta laboratoarelor de 
informatică este preferabilă celei de dotare cu laptopuri care a întrunit o anumită 
rezistenţă. Susţine şi îşi însuşeşte amendamentele făcute de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării.  
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a precizat că a citit cu mare atenţie 
amendamentele făcute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. A considerat că 
intenţia iniţială de legii de dotare a fiecărui elev cu un laptop era mai bună. În 
contextul unei crize economice, chiar de recesiune, solicitarea sumei de 260 milioane 
euro de la Guvern, în condiţiile în care  acesta se împrumută pentru a plăti pensiile şi 
salariile, nu este binevenită, este chiar o bombă în bugetul statului. Nu sunt bani 
pentru asigurarea desfăşurării bacalaureatului şi ministerul propune să se îndatoreze 
prin leasing. Sistemul de informatizare actual din şcoli nu funcţionează, efectele sunt 
zero, solicită ministerului să face o informare referitoare la sumele cheltuite până 
acum pentru informatizare. A propus amânarea sau respingerea acestor proiecte de 
lege până la terminarea recesiunii în care se află ţara. 
 Domnul deputat Marius Gondor a considerat că o continuare a programului  de 
informatizare este benefică, dar nu trebuie făcut cu orice preţ. Toate cele trei proiecte 
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de lege ar trebui respinse, apoi să se facă un studiu de impact, după care să se facă o 
nouă iniţiativă legislativă care să se plieze pe nevoile actuale ale şcolii. 
 Domnul deputat Mihai Radan consideră că această lege este benefică pentru 
învăţământul românesc şi chiar şi pentru minorităţile naţionale. Un cadru legal 
permisiv permite societăţii să se dezvolte, în timp ce unul închis nu permite 
progresul.  
 Domnul deputat Marius Teodor Spînu a menţionat că suma de un sfert de 
milion de euro este importantă şi trebuie analizată cu mare atenţie. Nu neagă că 
doamna ministru Ecaterina Andronescu vrea să facă lucruri bune pentru educaţie, dar 
apar multe întrebări. În urma deplasărilor în teritoriu a constatat că în unele şcoli 
calculatoarele nu sunt folosite de către elevi şi profesori. Este de părere că nu se 
rezolvă decât o mică parte din problemele învăţământului românesc dacă se 
investeşte în calculatoare. A solicitat concluzii din partea ministerului în urma 
programului pilot care a funcţionat în nouă judeţe. 
 Domnul deputat George Ionuţ Dumitrică a fost de părere că această finanţare 
trebuie să urmeze elevul, calculatoarele să meargă către elevi. Investiţia în 
laboratoare de informatică îngrădeşte accesul elevului la calculator. Un procent foarte 
mare de elevi au învăţat utilizarea calculatorului acasă, nu la şcoală.  
 Domnul deputat Vasile Berci a fost de părere că atunci când economia se va 
relansa se poate trece la extinderea informatizării şcolilor. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a declarat că cea mai bună investiţie este cea 
în educaţie.   
 Domnul deputat Şerban Răzvan Mustea este de acord cu înzestrarea 
învăţământului românesc cu tehnică competitivă. Însă, realitatea din teritoriu este  
dramatică; în mediul rural calculatoarele sunt sigilate în depozite, nu au spaţii şi 
mobilier unde să fie puse, iar cadrele didactice nu sunt calificate. În contextul 
descentralizării, ar trebui ca administraţia locală să gestioneze investiţiile. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a precizat că având în vedere faptul că 
situaţia în România este foarte grea şi urmează o rectificare negativă, este o greşeală 
împovărarea bugetului ţării folosind o idee generoasă şi utilă, aşadar propune 
respingerea celor trei proiecte de lege. În acest moment, nu există decât puţini 
profesori specializaţi, care să utilizeze această tehnologie. De aceea, ar trebui făcute 
cursuri, ar trebui chiar să existe o obligativitate pentru profesori utilizarea 
calculatorului.  
 Doamna deputat Doiniţa Chircu a considerat că trebuie făcută mai întâi o 
evaluare a programului de informatizare făcut până acum. Sunt situaţii deosebite: de 
exemplu cum se poate face informatizare într-o şcoală aflată în şantier. De aceea, 
consideră că trebuie mai întâi  terminat şantierul în care sunt multe şcoli. Sunt şcoli în 
mediul rural care sunt dotate cu calculatoare, dar nu au internet, nu au elemente de 
siguranţă, producându-se furturi; sunt multe alte probleme de rezolvat. Doreşte să 
afle dacă ministerul are asigurată finanţarea pentru concursul de titularizare.  
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 Doamna ministru Ecaterina Andronescu a precizat că poate s-a discutat cu 
patimă despre un subiect care a produs mari beneficii. A subliniat că a fost foarte 
mult în teritoriu şi peste tot a găsit calculatoare care funcţionau, iar profesorii ştiau să 
le folosească. Este de acord că textul propus este perfectibil şi propune dezbaterea şi 
găsirea soluţiilor celor mai bune. Cunoaşte faptul că sunt multe şantiere deschise în 
şcoli din timpul guvernării liberale, aproximativ 4000. A considerat de la început 
faptul că deschiderea unui număr atât de mare de şantiere va crea probleme, pentru că 
nu vor putea fi finalizate. Se preocupă ca prin împrumuturi BEI să finalizeze aceste 
şantiere. În multe cazuri, constructorii au lucrat fără acte şi acum firmele sunt în 
faliment. Asigură că nu sunt interese meschine, sau de grup, ci doar binele şcolii 
româneşti. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu a făcut un apel să se colaboreze în beneficiul 
şcolii, textele putând fi modificate şi amendate astfel încât să nu creeze suspiciuni. 
Nu crede că este bine pentru şcoală să căutăm suspiciuni în dorinţa cuiva de a face 
ceva pentru şcoală. Consideră că textele ca atare pe articolele, pot fi modificate astfel 
încât să se elimine orice suspiciuni. A sugerat să se supună la vot propunerea de 
adoptare cu amendamente sau de respingere. 
 Doamna ministru Ecaterina Andronescu a solicitat amânarea luării unei decizii 
pentru a se putea prelucra textul şi a se găsi formula cea mai potrivită. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a precizat că nu o suspicionează 
nimeni pe doamna ministru de nici un fel de intenţii necurate sau necinstite. Dar 
textul are lacune, este complicat. Echipamentele nu au nici o problemă cu softul 
educaţional, indiferent de sursa lor, de firmă. Softul este făcut să funcţioneze pentru 
un program de bază, deci de sistemul de operare al calculatoarelor. Pe plan local pot 
fi achiziţionate diverse mărci, care să aibă acelaşi sistem de operare cu care softul 
educaţional este compatibil. Dacă softul educaţional respectă programa, inclusiv 
libertăţile de programă cum sunt ele prevăzute în reforma la care se lucrează, unde o 
parte din curriculum va fi la dispoziţia şcolii. A întrebat pentru când este amânarea 
propusă; pentru la toamnă ?  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a considerat că o idee bună nu 
trebuie respinsă, iar din discuţiile avute a reieşit că aceasta este o idee bună. De aceea 
a susţinut amânarea acestor proiecte de lege până la amendarea corespunzătoare a 
acestora. Punctul de vedere al Guvernului României a fost transmis în data de 29 
februarie, în care se precizează că se menţine această ordonanţă şi se doreşte 
transformarea acestui program.  
 
 Lucrările au continuat cu dezbaterea cu privire la plata drepturilor 
financiare către sportivii medaliaţi olimpici.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a întrebat reprezentatul 
Ministerului Tineretului şi Sportului care este situaţia privind blocarea sumelor 
privind premierea sportivilor şi antrenorilor. A precizat că doamna ministru a afirmat 
că această problemă s-a rezolvat.  
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 Domnul secretar de stat Octavian Bellu a precizat că premierile nu sunt din 
buget, ci din accize. Ele reprezintă de fiecare dată barometrul situaţiei economice 
dintr-o ţară. Anul trecut s-au putut dubla premierile, iar o medalie olimpică a ajuns la 
70.000 euro. În acest an au intervenit aspecte obiective şi subiective. Cele obiective 
ar fi cele care sunt extrase din Hotărârea de Guvern nr. 1447/2007, care foloseşte 
înaintea precizării drepturi la premiere astfel de sintagme: „premierea este până la”, 
„nu mai mult de”, „în limita a”, „cel mult”. De aici pleacă toată problema pentru că 
rămâne la latitudinea ordonatorului de credit aprecierea cuantumului premierii. În 
hotărâre este specificat că premierea se face în funcţie de valoare performanţei, de 
importanţa şi amploarea competiţiei, de contribuţia personală, în limita bugetului. 
Bugetul pe anul 2009 este de 15.300.000 pe tot anul; această premiere la 17 federaţii 
pe 2 luni pe 11 competiţii se  ridică la 1.723.000 lei, ceea ce presupune ca la sfârşitul 
anului, când sunt majoritatea campionatelor mondiale să nu mai fie bani pentru 
premiere, deoarece se adună bani puţini din accize la buget.  Dacă sportivii şi 
antrenorii au motivaţia strict de valoarea premierii, la activul federaţiei este complicat 
să detaşezi 1-2-3 persoane din colectiv care au contribuit esenţial la obţinerea 
performanţei. Premierile sunt propuse de federaţii, de comitetul executiv al 
federaţiilor. Aspectele subiective sunt: birocraţie, lipsă de experienţă, economie dusă 
la paroxism, teamă, aspecte legate de funcţionarea unui sistem populat cu oameni cu 
intenţii bune, dar care nu au practica folosirii legilor pentru a asigura un nivel de 
premiere motivant. A subliniat că Legea sportului şi hotărârea guvernului despre care 
a vorbit vor trebui modificate. România surprinde prin amploarea premierilor, care 
sunt foarte mari comparativ cu SUA şi alte state. În acest moment situaţia este 
rezolvată, din 17 federaţii, 13 federaţii au banii şi îi vor da în curând. Celelalte mai au 
unele probleme, dar se vor rezolva. Sportul fără bani nu va mai avea performanţe. În 
concluzie, asigură membrii Comisiei că toate problemele cu privire la plata 
drepturilor financiare către sportivii medaliaţi olimpici se vor rezolva.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu  a rugat pe domnul secretar de 
stat să transmită doamnei ministru Monica Maria Iacob Ridzi ca banii cuveniţi 
sportivilor şi antrenorilor medaliaţi olimpici să fie daţi cât mai repede. 
 

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

- Ecaterina Andronescu - ministru 
- Mihnea Costiu – secretar de stat 

 De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
 - Octavian Bellu – secretar de stat 
 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 - Cristian-Sorin Dumitrescu    
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő    
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 - 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  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin 
 - Gheorghe Hogea  

- Monica Maria Iacob-Ridzi  - înlocuită permanent de dl. deputat Spînu Teodor 
Marius 

- Şerban Răzvan Mustea 
 - Csilla-Mária Petö  
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman  

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

- Radu Costin Vasilică  
- Dan-Radu Zătreanu 
- Dragoş Gabriel Zisopol. 

 
 La şedinţa Comisiei a absentat doamna deputat Maria Stavrositu. 

 
 
 
În ziua de joi, 25 iunie 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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