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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 16 martie 2009 
Nr. 29/154 

 
SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 martie 2009 
 
 

Şedinţele Comisiei din perioada 10-12 martie 2009 au avut următoarea 
ordine de zi: 

Marţi, 10  martie 2009 
14.00 – 19.00 

 
I.  RAPOARTE COMUNE 

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

 
 2. Raportul pe anul 2008 cu privire la Starea sistemului naţional de  
învăţământ. R24/2008. Raport comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a senatului. Iniţiator: Guvernul. Camera Deputaţilor + Senatul– 
Cameră decizională.    
 

II. AVIZE COMUNE 
 3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
186/2008 cu privire la rectificarea de stat pe anul 2008. PL.x 163/2009. Aviz 
comun cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. 
Termen: 11 martie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. + Senat – Cameră 
Decizională.  
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Miercuri, 11  martie 2009 
10.00 – 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 
pentru administraţia publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
Termen 19 martie 2009. Iniţiator: Guvernul. CD – Cameră decizională.  

2. Propunere legislativă privind alocaţia de şcolarizare. Plx 430/2008. 
Raport comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Termen: 16 
septembrie 2008. Iniţiator: Kerekes Karoly. C.D. – Cameră decizională. 

3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea 
„Politehnica” din Timişoara. PL-x 152/2009. Raport comun cu Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi. Procedură de urgenţă. Termen: 26 martie 2009. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră Decizională. 

4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2009 
privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de 
Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate. PL-x 159/2009. Raport 
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.  Termen: 31 martie 2009. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră Decizională. 

 
II.  RAPOARTE  

5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea 
şi combaterea dopajului în sport. PL.x. 142/2009. Raport. Procedură de urgenţă. 
Termen: 26 martie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră Decizională.  

6. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind 
înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a 
Cercetării Ştiinţifice Universitare. PL.x 155/2009. Raport. Procedură de urgenţă. 
Termen: 26 martie 2009. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră Decizională.  

  
Joi, 12  martie 2009 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei.  
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Marţi, 10  martie 2009 
Şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

a Senatului 
 
Lucrările şedinţei Comisiei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Mihail  

Hărdău, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului.. 
 Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Dezbaterile încep cu Raportul pe anul 2007 cu privire la Starea sistemului 
naţional de  învăţământ (R25/2007) şi Raportul pe anul 2008 cu privire la Starea 
sistemului naţional de  învăţământ (R24/2008). 
 Doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării subliniază că ministerul nu poate prezenta cele două rapoarte, deoarece 
acestea se referă  la o perioadă în care ministerului a avut o altă conducere, dar va 
nota toate observaţiile care se vor desprinde din analiză. 
 Domnul preşedinte Mihail Hărdău consideră că este absolut necesar ca aceste 
rapoarte să fie dezbătute, şi menţionează că poate ar fi trebuit să fie prezent şi fostul 
ministru al educaţiei, domnul Cristian Adomniţei. Domnul senator Mihail Hărdău 
subliniază că a studiat cele două rapoarte şi a constatat că în multe cazuri a există 
texte copiate din raportul pe 2006 care a fost întocmit în timpul ministeriatul său. 
De asemenea, din raportul pe 2008, indicatorii care nu sunt favorabili sunt scoşi din 
raport. Se declară nemulţumit de modul cum au fost întocmite cele două rapoarte şi 
solicită ministerului să prezinte ce s-a întâmplat cu proiectele demarate anterior şi 
actuala strategie a ministerului.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu consideră că fostul ministru al 
educaţiei a tratat cu mare relaxare redactarea celor două rapoarte şi este de părere 
ca raportului pe anul 2009 să i se acorde o atenţie deosebită în momentul întocmirii, 
pentru a deveni un moment de referinţă şi de bilanţ.  
 Doamna senator Anca Boagiu consideră că, deşi analiza făcută de domnul 
preşedinte Mihail Hărdău este una profesionistă, nu i se pot imputa actualei 
conduceri a ministerului rapoartele din anii 2007 şi 2008. 
 Domnul senator Nicolae Robu precizează că rapoartele sunt întocmite cu 
deficienţe şi nu au prezentat interes ministrului din acea perioadă. 
 Domnul preşedinte Mihail Hărdău propune amânarea dezbaterilor pentru 
două săptămâni, timp în care ministerul să completeze căsuţele goale din rapoarte, 
deoarece este vorba de execuţia bugetară şi este foarte important de ştiut care sunt 
cifrele. 
 Domnul deputat Marius-Sorin Gondor propune ca aceste rapoarte să fie 
votate, nu doar să se ia act asupra conţinutului lor, iar la dezbaterea viitoare să se 
prezinte şi punctul 3 din raport – Priorităţile de dezvoltate în perioada 2008 – 2013.  
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 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu este de acord cu amânarea 
dezbaterii peste două săptămâni, în vederea completării  golurilor din raport şi 
prezentării obiectivele de dezvoltare propuse, dacă mai sunt actuale. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru arată că se poate sesiza şi Curtea de 
Conturi pentru un control deoarece sunt multe probleme cu alocaţiile bugetare.  
 Domnul vicepreşedinte Koto Josef este de acord că cele două rapoarte sunt 
superficiale, nearătând situaţia reală, având multe greşeli şi lacune; s-au transferat  
sume considerabile din buget către bugetele locale, care nu sunt prezentate. În 
continuare, dezbaterile trebuie să se axeze pe măsurile pentru îmbunătăţirea 
sistemului şi priorităţile pentru perioada 2008 – 2013.  
 Doamna senator Anca Boagiu  propune ca peste două săptămâni comisiile 
reunite să elaboreze un raport comun care să cuprindă şi priorităţile ministerului. 
 Domnul deputat Anghel Stanciu consideră că ar fi foarte bine ca pentru 
prima dată  să se prezinte în Plen starea sistemului de învăţământ şi să ajungă astfel 
şi în faţa opiniei publice.  
 Domnul preşedinte Mihail Hărdău supune votului amânarea dezbaterii pentru 
două săptămâni şi completarea datelor lipsă din raport. Cu 28 voturi pentru, 5 
voturi împotrivă şi o abţinere s-a votat amânarea dezbaterii. 
 Dezbaterile continuă cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea de stat pe anul 2008 
(PL.x 163/2009). În urma dezbaterii, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu 29 
de voturi pentru şi 6 abţineri. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

- Oana Adriana Badea – secretar de stat. 
De la Ministerul Finanţelor Publice  
- Grigore Ion – director 
- Carac Lucia – şef serviciu. 
 
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 

 - Cristian-Sorin Dumitrescu    
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő    
 - Doina Burcău   
 - Mihai Radan  
 - Sanda-Maria Ardeleanu  
 - Vasile Berci  
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 - 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 de dl. deputat Spînu Teodor Marius. 
- 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. 
 
 

  Miercuri, 11  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).  
 Domnul consilier Vasile Năstăsescu prezintă proiectul de lege, care are ca 
obiect de reglementare modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind 
acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolarii şi elevii din 
clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional.  
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 Doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, precizează că ministerul susţine aprobarea proiectului de lege. 
 Domnul deputat Vasile Berci este de părere că nu trebuie începută 
descentralizarea cu distribuirea de miere de albine şi ar trebui ca finanţarea să se 
facă ca şi la Programul Cornul şi Laptele. 
 Domnul deputat Marius Spînu nu este foarte convins de utilitatea acestui 
program şi solicită, în scris, de la minister o evaluare asupra utilităţii Programului 
Cornul şi Laptele, considerând că s-a ajuns ca de la o idee nobilă, să se arunce banii 
fără rost, produsele distribuite având o calitate îndoielnică şi copii nu le folosesc, 
nici măcar în mediul rural. 
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru este de părere că, teoretic, adoptarea 
proiectului de lege nu este ceva rău, dar ministerul trebuie să ceară sfatul unor 
specialişti. Combinaţia miere, lapte şi corn nu este cea mai indicată, mai ales că 
elevilor li se scot din  program orele de sport, în condiţiile în care deja există un 
număr mare de copii obezi. Uniunea Europeană susţine prin programele europene 
oferirea fructelor,  pentru a menţine sănătatea elevilor, iar acest procedeu ar trebui 
preluat şi la noi. 
 Domnul deputat Marius-Sorin Gondor nu susţine aprobarea proiectului de 
lege.  
 Domnul deputat Mihai Surpăţeanu arată că diabetul a coborât sub vârsta de 
şcolarizare şi hiperglicemia poate fi provocată de administrarea de miere de albine 
dimineaţa unui copil. Consideră că acest proiect de lege trebuie bine gândit, în 
consecinţă nu este de acord cu aprobarea lui. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu informează membrii Comisiei 
că a fost invitat la dezbateri şi Ministerul Sănătăţii, dar acesta nu a trimis nici un 
reprezentant. 
 Domnul deputat Mihai Radan menţionează că nu toţi copii sunt obezi, sunt şi 
mulţi copii subnutriţi şi au nevoie de o cană cu lapte şi de miere. Problema este la 
finanţare, deoarece consiliile locale primesc numai sarcina de a plăti, dar nu au 
venituri necesare şi astfel vor fi nevoiţi să mărească taxele. 
 Doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, precizează că proiectul de lege a fost aprobat în 2006, iar actualul minister 
a preluat acest text al ordonanţei. Consideră că este oportun să se transfere 
finanţarea la administraţia locală. Ministerul Finanţelor a confirmat că sumele 
necesare derulării programului sunt prevăzute în buget. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu supune votului propunerea de 
amânare. Săptămâna viitoare, Ministerul Finanţelor este rugat să prezinte clar dacă 
sumele pentru acest proiect sunt prevăzute în bugetele locale, iar Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării trebuie să prezinte membrilor Comisiei concluziile 
analizei Programului Cornul şi Laptele. Cu unanimitate de voturi se aprobă 
amânarea.  
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 Doamna ministru Ecaterina Andronescu menţionează că ministerul lucrează 
la un raport cu privire la utilitatea Programului Cornul şi Laptele, iar după 
finalizarea analizei va prezenta Comisiei rezultatele.  
 Urmează propunerea legislativă privind alocaţia de şcolarizare (Plx 
430/2008). Domnul consilier Vasile Năstăsescu prezintă propunerea legislativă care 
are ca obiect de reglementare acordarea alocaţiei de şcolarizare pentru tinerii care 
au împlinit vârsta  de 18 ani şi care urmează cursurile de zi ale învăţământului 
liceal sau profesional, organizate conform legii, până la terminarea studiilor. 

Doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, precizează că guvernul nu susţine adoptarea, deoarece aspectele prezentate 
au fost deja reglementate. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu subliniază că este deja 
reglementat acest aspect printr-o ordonanţă, în consecinţă propune respingerea. Cu 
unanimitate de voturi se aprobă respingerea propunerii legislative, pentru evitarea 
paralelismului legislativ, întrucât prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii se prevede acordarea alocaţiei de stat pentru copii şi tinerii care au 
împlinit vârsta de 18 ani care urmează cursurile învăţământului liceal sau 
postliceal, până la terminarea acestora, mai puţin tinerilor care repetă anul şcolar, 
cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical. 
Prin urmare propunerea legislativă a rămas fără obiect.  
 Se continuă cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către 
Universitatea „Politehnica” din Timişoara (PL-x 152/2009). 
 Domnul consilier Vasile Năstăsescu prezintă proiectul de lege care are ca 
obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului prin care se 
reglementează achiziţionarea unui teren de către Universitatea „Politehnica” din 
Timişoara, prin derogare de la prevederile articolului 2 al Ordonanţei de urgenţă 
nr.37/26.03.2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 Doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, arată că ministerul susţine aprobarea proiectului de lege. 
 În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi se adoptă proiectul de lege, în 
forma aprobată de Senat.  
 Urmează proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
5/2009 privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de 
Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate (PL-x 159/2009). 
 Domnul consilier Vasile Năstăsescu prezintă proiectul de lege care are ca 
obiect de reglementare înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din 
Instituţiile de Învăţământ Superior şi Particular Acreditate, organ de specialitate al 



 8

administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării.  
 Doamna ministru Ecaterina Andronescu arată că ministerul de mult dorea să 
găsească o modalitate de acordare a creditelor pentru studenţi, iar proiectul de lege 
este rodul unui demers al ministerului cu Banca Mondială şi prin metodologie se 
doreşte să se găsească o formulă prietenoasă pentru studenţi. Ordonanţa a avut şi 
susţinerea Băncii Naţionale şi a Curţii de Conturi.  
 În urma dezbaterii, proiectul de lege este adoptat cu 17 voturi pentru şi 5 
voturi împotrivă.  
 Se continuă cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 
privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport (PL.x. 142/2009). 
 Domnul consilier Vasile Năstăsescu prezintă proiectul de lege care are ca 
obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind 
prevenirea şi combaterea dopajului în sport, cu modificările ulterioare, în scopul 
armonizării prevederilor acesteia cu dispoziţiile noii variante a Codului Mondial 
Anti-Doping, adoptată cu ocazia Conferinţei Mondiale asupra dopajului în sport, 
desfăşurată în perioada 15-17 noiembrie la Madrid, precum şi al îmbunătăţirii 
cadrului normativ referitor la prevenirea şi combaterea dopajului în sport.  
 Doamna Graţiela Vâjială, preşedinta Agenţiei Naţionale Anti-Doping, 
menţionează că a iniţiat această ordonanţă în anul 2008, a fost aprobată de Senat, 
fiind necesară şi susţine aprobarea. Prezintă două amendamente cu privire la 
schimbarea în text a denumirii Agenţiei Naţionale pentru Sport cu Ministerul 
Tineretului şi Sportului şi a preşedintelui Agenţiei cu ministrul tineretului şi 
sportului,  pe care le supune aprobării.  
 Domnul Răzvan Bobeanu secretar de stat în Ministerul Tineretului şi 
Sportului, precizează că nu are observaţii, susţine aprobarea şi  propune înlocuirea 
în text  a denumirilor prezentate şi de doamna Graţiela Vâjială şi totodată 
schimbarea subordonării Agenţiei Naţionale Anti-Doping.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu  îşi însuşeşte amendamentele 
prezentate de doamna preşedinte Graţiela Vâjială. În urma dezbaterii, cu 
unanimitate de voturi, se aprobă proiectul de lege.  
 Urmează proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 
privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi 
a Cercetării Ştiinţifice Universitare (PL.x 155/2009).  
 Domnul consilier Vasile Năstăsescu prezintă proiectul de lege care are ca 
obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.62/1999 privind 
înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a 
Cercetării Ştiinţifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr.150/2000, 
în sensul că Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a 
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Cercetării Ştiinţifice Universitare devine organ de specialitate al Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, urmând să se desfăşoare activităţi privind 
finanţarea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, cât şi finanţarea 
învăţământului superior. 
 Doamna ministru Ecaterina Andronescu susţine proiectul de lege, 
considerând foarte importantă înfiinţarea Unităţii Executive. Această Unitate 
Executivă a fost înfiinţată odată cu creşterea autonomiei universitare, fiind o unitate 
care asigură partea tehnică şi funcţionarea corespunzătoare pentru două consilii, şi 
anume CNCSIS şi CNFIS. CNFIS este organismul care stabileşte anual formula 
matematică cu privire la finanţare, iar CNCSIS gestionează programele din Planul 
Naţional de Cercetare şi Programul IDEI. Unitatea Executivă a fost înfiinţată prin 
ordonanţă, dar este necesară schimbarea atribuţiilor acesteia datorită modificările 
survenite în legislaţie. Această Unitate se referă la programele finanţate de Banca 
Mondială şi Banca Europeană de Dezvoltare, atribuţiile ei fiind diferite de cele ale 
unităţii de implementare programe.  
 Domnul vicepreşedinte Cătălin Croitoru are unele nedumeriri cu privire la 
activitatea acestei Unităţi Executive care devine un organism cu multiple atribuţii, 
care gestionează mulţi bani, derulează programe, alocă fonduri. Aşadar, susţine 
poziţia Senatului, de respingere a ordonanţei. 
 Domnul deputat Marius Spânu susţine propunerea de respingere, nefiind de 
acord ca această Unitate Executivă să preia toate atribuţiile celor două consilii.  
 Doamna ministru Ecaterina Andronescu propune amânarea dezbaterii pentru 
a putea prezenta un document scris, comparativ cu cele vechi, în care se apară clar 
atribuţiile Unităţii Executive, considerând că respingerea ordonanţei ar crea mari 
dificultăţi în învăţământul superior.  
 Domnul prof. univ. dr. Mihail Hărdău, preşedinte Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului, arată că, în această variantă, 
proiectul de lege nu se poate aproba, deoarece se creează un viciu moral prin 
extinderea competenţelor, produce confuzie. 
 Cu unanimitate de voturi se aprobă amânarea dezbaterii pentru o şedinţă 
viitoare.  
 
 Prezenţa doamnei ministru Ecaterina Andronescu la şedinţă a prilejuit şi un 
moment de informare şi documentare a membrilor Comisiei asupra unor măsuri 
actuale şi de viitor ale ministerului. 
 Dintre acestea trebuie menţionate problematica principală legată de 
reducerea numărului de ore/săptămână ale elevilor din învăţământul preuniversitar 
la maxim 30 ore/săptămână, mărirea numărului de ore dedicate educaţiei fizice şi 
sportului, problema conţinutului programelor-cadru. 
 Din răspunsurile doamnei ministru Ecaterina Andronescu a reieşit faptul că: 
 - reducerea numărului de ore/săptămână în învăţământul preuniversitar era şi 
încă este o necesitate, urmând ca în viitor numărul acestora chiar să mai scadă;  
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 - măsura luată în acest moment fără a se modifica conţinutul programelor-
cadru a fost necesară pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a mişcării de 
personal în învăţământul preuniversitar; în perioada următoare (deja există comisia 
constituită care lucrează), ministerul se va concentra asupra conţinutului 
decongestionării programelor-cadru, această măsură fiind o necesitate constatată în 
multe vizite în unităţile şcolare din ţară, dar şi din documentările cu ocazia vizitelor 
în străinătate. 
 În legătură cu acest subiect, doamna ministru a mai precizat că derularea 
unui program „şcoală după şcoală”, pe care ministerul îl are în vedere, nu va 
însemna creşterea numărului de ore în sensul învăţământului, ci numai al numărului 
de ore petrecute în şcoală, care poate ajunge la 40. Acest program va avea ca 
principal scop pregătirea pentru viaţă.  
 Ca urmare a ultimei măsuri decise în cadrul ministerului, elevii din 
învăţământul preuniversitar vor avea 3 ore de sport/săptămână (numărul 
corespunde recomandărilor U.E.), distribuite una în trunchiul comun obligatoriu şi 
2 ore în aria extra-curriculară (opţionale, ore la dispoziţia şcolii). Pentru a da 
importanţă acestor ore, toate vor fi normate şi plătite. 
 Se acordă o preocupare deosebită pentru o justă repartizare a orelor pe 
discipline avându-se în vedere numărul de ore de la limba străină secundară, limba 
străină de la învăţământul special, orele de istorie şi geografie din liceele cu profil 
tehnologic. 
 Referitor la Şcolile de Arte şi Meserii (S.A.M.) doamna ministru Ecaterina 
Andronescu a precizat că experienţa de până acum nu a evidenţiat rezultate care să 
dea satisfacţie scopului pentru care au fost create, acela de a fi un izvor de forţă de 
muncă pe piaţa muncii, să reprezinte instituţii flexibile, uşor adaptabile la cerinţele 
mediului de afaceri. Din acest motiv în anul şcolar 2009-2010 nu s-au prevăzut 
cifre de şcolarizare pentru SAM-uri, dar acest lucru nu înseamnă desfiinţarea lor. 
Va fi un an de zile de analiză temeinică privind viitorul acestora şi adaptării lor la 
cerinţele pieţii. S-a acordat o atenţie deosebită prin cifra de şcolarizare liceelor 
tehnologice, care potrivit recomandărilor U.E. trebuie să asigure nivelul 3 de 
calificare şi să permită dezvoltarea ulterioară a pregătirii profesionale. 
 Întrebările şi răspunsurile, dezbaterile, au evidenţiat intenţia comună a 
membrilor comisiei şi a doamnei ministru Ecaterina Andronescu pentru bunul mers 
al învăţământului, dar şi problematica diversă pe care deputaţii o întâlnesc în 
colegiile lor. 
 La dezbateri au luat cuvântul domnii deputaţi Cristian Sorin Dumitrescu, 
Cătălin Croitoru, Marius Sorin Gondor, Doiniţa Mariana Chircu.  
  

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
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- Ecaterina Andronescu – ministru; 
- Oana Adriana Badea – secretar de stat. 
De la Ministerul Tineretului şi Sportului 
- Răzvan Bobeabu – secretar de stat; 
- Daniela Tolciu – consilier. 
De la Ministerul Finanţelor Publice  
- Gabriela Tudose – şef serviciu 
De la Agenţia Naţională Anti-Doping 
- Graţiela Vâjială – preşedinte. 
 
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  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin  
 - Gheorghe Hogea  

- Monica Maria Iacob-Ridzi – înlocuită de dl. deputat Spînu Teodor Marius. 
- Şerban Răzvan Mustea 

 - Csilla-Mária Petö  
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman  

- Ana Adriana Săftoiu  
 - Anghel Stanciu  
 - Maria Stavrositu  
 - Ionuţ-Marian Stroe  
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 - Mihai Surpăţeanu  
- Radu Costin Vasilică   
- Dan-Radu Zătreanu  
- Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 
 
În ziua de joi, 12 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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