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PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 05, 06, 07 şi 08 decembrie 2011   

 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 

  
 Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei a fost următoarea:   

Luni, 05 decembrie 2011  
Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la 

Camera Deputaţilor şi Senat 
 1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012. PLx. 692/2011. Aviz  comun 
cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. Termen: 5 
decembrie 2011. Iniţiator: Guvern. Camera Deputaţilor + Senatul– Cameră 
decizională.    
 Dezbaterea Proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2012 pentru 
Academia Română 
 Invitat: Domnul acad. Ionel HAIDUC – Preşedintele Academiei Române 
 
 Dezbaterea Proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2012 pentru 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 Invitat: Domnul Daniel Petru FUNERIU - Ministrul  Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
 2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011. PLx. 650/2011. 
Aviz comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. 
Termen: 6 decembrie 2011. Iniţiator: Guvern. Camera Deputaţilor + Senatul– 
Cameră decizională.    

Marţi, 06 decembrie 2011  
Ora 10.00 

I. Şedinţă comună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. PLx. 75/2011. Raport comun 
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cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 31 martie 2011. Iniţiator: 
Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

II. Rapoarte 
 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. PLx 377/2011. Raport. Termen: 21 iunie 
2011. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 

Miercuri, 07 decembrie şi joi, 08 decembrie 2011 
Dezbatere asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- Petru Daniel Funeriu – ministru 
- Doina Melinte – secretar de stat 
- Mihai Păunică – director  
- Alexandru Căbuz – consilier ANCS 
De la Ministerul Finanţelor Publice 
- Petrescu Roxana  - director 
- Nicolaescu Elena – consilier 
De la Academia Română  
- Marius Sala – vicepreşedinte 
- Ioan Păun Otiman – secretar general 
- Livia Draica – director 
De la Federaţia Sindicatelor Universitare „Alma Mater”  
- Anton Hadăr – preşedinte 
- Răzvan Bobulescu – preşedinte de onoare 
- Aurel Alecu – secretar general 
De la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 
- Simion Hăncescu – preşedinte 
De la Federaţia Sindicatelor Independente din Învăţământ „Spiru Haret” 
- Marius Nistor – preşedinte 
- Spiridon Tudor – secretar general 

 
Luni, 05 decembrie 2011  

 
 Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian 
Sorin Dumitrescu, preşedintele  Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Camerei Deputaţilor. 
 Ordinea de zi a fost aprobată, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
   Lucrările şedinţei au început cu dezbateri generale asupra proiectului Legii 
Bugetului de stat pe anul 2012. 
 Domnul senator prof. univ. dr. Mihail Hărdău, preşedinte a Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului, a apreciat că austeritatea deplină 
propusă de Guvern ar trebui să aibă nişte priorităţi strategice orientate spre educaţie. 
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Ministerul Educaţiei ar fi trebuit să aibă altă abordare la dezbaterea bugetului cu 
argumente, cu forţă pentru a modifica lipsa acută a fondurilor pe ansamblu. 
Prevederea din legea educaţiei de 6 % din PIB nu este respectată, iar alocarea de doar 
4 % este un pas înapoi care trebuie regândit. A propus introducerea învăţământului 
profesional în fila de buget sub forma unui amendament din partea comisiilor reunite. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a fost de părere că bugetul 
pentru anul 2012 este cel mai scăzut buget din ultimii 20 de ani, iar acest lucru 
condamnă la regres şi stagnare, în timp de guvernanţii actuali s-au angajat la reformă 
şi progres. 
 Domnul ministru Petru Daniel Funeriu a prezentat bugetul pentru anul 2012 şi 
a subliniat că este un buget strâns şi este rezultatul evoluţiilor ţărilor din jurul nostru; 
bugetul are o creştere faţă de execuţia bugetară din anul 2011, o creştere modestă, dar 
certă. Bugetul anului 2012 asigură salariile din sistem, plata burselor, a transportului, 
dar şi alte cheltuieli. A declarat că orice ministru al educaţiei şi-ar dori un buget mai 
mare. În continuare a prezentat coordonatele bugetului pe anul 2012. 
 Domnul preşedinte Cristian Dumitrescu a menţionat că bugetul general se 
bazează pe o creştere economică între 1,8% şi 2,3%. Veniturile bugetare sunt de 33, 
7% din PIB – 195,35 mld. lei. Cheltuielile bugetare sunt de 35,6% din PIB – 206,561 
mld. lei. Deficitul este de 1,9% PIB (în cash), respectiv 3% în credite de angajament. 
Cheltuielile de personal de la buget sunt de 6,9 % din PIB, faţă de 7,4% în 2011,  
adică 16,38 mld. lei în 2012, faţă de 16,092 în 2011. Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului este de 224,9 milioane lei. Alocările de la bugetul de stat pentru 
învăţământ şi cercetare sunt de 5,64 mld lei, din care: pentru învăţământ: 3,824 mld 
lei, din care pentru învăţământul superior 1,68 mld (1,98 mld în 2010); pentru 
cercetare: 1,512 mld. lei; pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile: 367,7 milioane lei. Alocări din venituri proprii: 3.063 mld lei (2,79 
mld lei în 2010), din care învăţământ superior 2,73 mld lei (1,67 mld lei în 2010). Pur 
şi simplu s-a privat învăţământul superior din România, statul finanţează 
universităţile de stat cu 40 %. Pentru salariile pentru personalul didactic din 
preuniversitar sunt prevăzute sume deduse din TVA (Anexa 5 din Legea bugetului de 
stat) în valoare de 7,84 mld. lei – 1,33 % din PIB. Sumele alocate de consiliile locale 
pentru educaţie sunt estimativ de 4,4 mld lei – 0,75 % din PIB. 
 Pentru Academia Română veniturile generale sunt de 354,28 mil. lei în 2012, 
faţă de 326, 46 mil. lei în 2010. Veniturile de la bugetul de stat sunt de 252, 54 mil. 
lei în 2012, faţă de 257, 24 mil. lei în 2010, din care cheltuieli de personal 126,36 mil. 
lei în 2012, faţă de 141,82 mil. lei în 2010.  
 Domnul deputat Anghel Stanciu a întrebat de ce nu este aplicat art.8 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 care prevede alocare a 6 % din PIB pentru educaţie. 
Investiţia în educaţie este cea mai profitabilă. Este necesară o programă şcolară mai 
aerisită.  
 Domnul senator Nicolae Robu a arătat că bugetul pentru educaţie şi cercetare 
pentru anul 2012 este dincolo de orice limite care s-ar putea imagina. Din cauza 
salariilor mici, profesia de dascăl nu mai este atractivă pentru tineri şi va lipsi resursa 
umană pentru educaţie în viitor. 
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 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru a menţionat că motivaţia că nu sunt 
bani este nefondată, iar alocaţia a 6 % din PIB este o opţiune politică. Este deplorabil 
faptul că s-a menţionat o creşte faţă de execuţia bugetară a anului 2011, an care a avut 
două rectificări în minus. În condiţiile bugetului actual nu se ştie dacă sistemul de 
învăţământ va putea funcţiona măcar la limita de avarie. 
 Domnul Răzvan Bobulescu, preşedinte de onoare al Federaţiei Universitare 
„Alma Mater”, a arătat că vor urma ani negri în urma acestui buget. 
 Domnul Anton Hadăr, preşedinte al Federaţiei Universitare „Alma Mater”,  a 
considerat că este un buget nedrept şi insuficient pentru educaţie. Aşteaptă ca 
cercetarea aplicativă să capete un rol mai important. 
 Domnul Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor „Spiru Haret”, a 
arătat că efectele politicilor de educaţie conduc la scăderea dramatică a populaţiei. A 
menţionat importanţa dialogului social pe care domnul ministru Funeriu îl ignoră de 
luni de zile. 
 Domnul Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din 
Învăţământ, a apreciat că este vorba de cel mai dezastruos buget pe care l-a avut 
educaţia. 
 Domnul deputat Marius Gondor a spus că aceste lucruri se discută în fiecare an 
la bugetul educaţiei, indiferent de guvernare sau ministru. Acest buget este un buget 
al unei realităţi europene. Nu se declară mulţumit de buget, dar din 2012 se trece la 
un nou tip de finanţare care poate aduce plus valoare în sistemul educaţional. 
 Domnul deputat Victor Cristea a fost de părere că este o nemulţumire generală, 
iar criza comunicării sociale se adânceşte. Cetăţenii trebuie să ştie cum se cheltuiesc 
banii. 
 Domnul senator Ion Mang a arătat că acum doi ani domnul ministru vorbea de 
o reformă profundă în învăţământ. A considerat că ministrul Funeriu nu s-a luptat 
pentru învăţământ şi nu şi-a respectat angajamentul luat de alocare a 6 % din PIB. 
 Doamna senator Mihaela Popa a transmis unele sfaturi pentru domnul ministru 
Funeriu: să aplice noua lege a educaţiei naţionale; ministerul ar trebui să 
monitorizeze programele europene, deoarece acolo se spală bani europeni; dacă se 
aplică legea educaţiei, profesorii nu vor mai avea toţi acelaşi salariu, ci după 
performanţă. De asemenea, a rugat să nu se abandoneze existenţa a minim trei ore de 
educaţie fizică. 
 Doamna senator Ecaterina Andronescu a apreciat că bugetul pentru anul 2012 
reprezintă importanţa pe care o acordă educaţiei cei care au putere de decizie. 
 Doamna deputat Doiniţa Chircu a subliniat că acum se repară multe greşeli 
făcute în trecut. A susţinut aprobarea amendamentului privind şcoala profesională. A 
cerut ministrului educaţiei ca pe viitor să lupte pentru o rectificare pozitivă a 
bugetului. 
 Domnul deputat Gheorghe Hogea a spus că nu apără un buget mic dacă trebuie 
să ne raportăm la situaţia reală. 
 Domnul ministru Daniel Funeriu a răspuns întrebărilor deputaţilor şi 
senatorilor. 
 În continuare s-a trecut la dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
2012 şi a amendamentelor depuse.  



 5

 În urma dezbaterii, comisiile reunite au avizat favorabil, cu amendamente, 
bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu 16 voturi 
pentru, 11 voturi împotrivă şi 2 abţineri.  
 Bugetul Academiei Române a fost avizat favorabil cu unanimitatea voturilor 
celor prezenţi, cu amendamentul admis.  
 
 În ziua de marţi, 06 decembrie 2011, şedinţa comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor a fost suspendată din lipsă de cvorum  
 
 În zilele de  miercuri, 07 decembrie şi joi, 08 decembrie 2011, 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   
 


