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SINTEZA 
ședinței Comisiei din ziua de 21 decembrie 2021 

 
Marți, 21 decembrie 2021 

 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

I. Ședință comună a Comisiei pentru învățământ, Comisia pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor, Comisia pentru știința și tehnologie din Camera Deputaților și Comisiei 
pentru învățământ, tineret și sport, Comisia pentru comunicații și tehnologia informației, 

Comisia pentru știință, inovare și tehnologie din Senat 
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 (PLx 611/2021). Aviz comun cu Comisia 

pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru știința și tehnologie din 
Camera Deputaților și Comisia pentru învățământ, tineret și sport, Comisia pentru comunicații 
si tehnologia informației, Comisia pentru știință, inovare și tehnologie din Senat.  

Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2022 pentru Ministerul 
Cercetării, Inovării și Digitalizării (anexa 3/61) 

II. Ședință comună a Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților și Comisiei 
pentru învățământ, tineret și sport din Senat 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022 (PLx 611/2021). Aviz comun cu Comisia 
pentru învățământ, tineret și sport a Senatului.  

Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2022 pentru Academia Română 
(Anexa 3/37) 
 Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2022 pentru Academia 
Oamenilor de Știință din România (Anexa 3/56) 
 Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2022 pentru Ministerul Educației 
(Anexa 3/25). 

 
I. Ședința comună a debutat cu dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 

2022 pentru Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (Anexa 3/61). 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul senator Adrian Hatos, președintele 

Comisiei pentru știință, inovare și tehnologie din Senat. 
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți.  
Domnul secretar de stat Iulian Vasile Popescu a menționat că, potrivit proiectului de 

buget, Ministerul Cercetării are alocată suma de 3.327.199.000 lei credite de angajament și 
1.784.146.000 lei credite bugetare. Bugetul pentru 2021 al Ministerului Cercetării este de 1,784 
de milioane de lei, din care componenta de cercetare-inovare este cea mai mare, având mai 
mult de 1,6 miliarde de lei. Diferența dintre digitalizare și comunicații este de 145 de milioane 
de lei. Anul acesta partea de digitalizare este reprezentată prin Autoritatea pentru Digitalizarea 
României, care este în subordinea Ministerului, având un buget de 100 de milioane de lei. 
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Toate cheltuielile administrative ale Ministerului sunt de aproximativ 2%, restul fiind sume  
investite sau distribuite sistemului de cercetare. 

Au fost prezentate două amendamente ale Grupului parlamentar AUR, care au fost 
respinse cu majoritatea voturilor celor prezenți, acestea făcând referire la un minister care nu 
există și neavând precizată sursă de finanțare. 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, să emită un 
aviz favorabil cu două amendamente respinse. 

 
II. S-a continuat cu ședința comună împreună cu Comisia pentru învățământ, tineret și 

sport a Senatului.  
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Natalia Elena Intotero, 

președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților. 
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți.  
Doamna președinte Natalia Elena Intotero a propus ca timpi de dezbatere pentru cele 

două Academii alocarea a cinci minute pentru prezentarea bugetului și 10 minute pentru 
dezbateri generale, pentru încadrarea în programul de lucru aprobat. Propunerea a fost adoptată 
cu majoritatea voturilor celor prezenți. 

 
A urmat dezbaterea Anexei nr. 3/37 - Academia Română. 

 Domnul acad. Ioan Dumitrache a precizat că Academia Română a cerut suplimentarea 
bugetului alocat pentru cheltuieli de personal, Academia dorind să întărească activitatea de 
cercetare pe câteva direcții noi, ținând seama de faptul că în ultimii ani s-au înființat două noi 
institute de cercetare, și în vederea susținerii activității în cadrul Spitalului Elias și a Centrului 
de Diagnostic și Tratament, în special pentru secțiunea de primiri urgențe.  
 În urma dezbaterilor, Comisiile, cu 27 voturi pentru și 5 abțineri, au emis un aviz 
favorabil. 
 
 S-a continuat cu dezbaterea Anexei nr. 3/56 - Academia Oamenilor de Știință din 
România.  
 Domnul prof.univ.dr.ing. Andea Petru  a menționat că Academia Oamenilor de Știință 
din România (AOȘR), înființată încă din 1935, a făcut proba unei prestigioase activități 
științifice. AOSR are 136 membri titulari, 83 membri corespondenți, 36 membri de onoare, 
precum și membri onorifici și asociați. În anul 2021, Academia nu a benefciat de alocare 
bugetară, dar la sesizarea Avocatului Poporului, Curtea Constituțională a României a hotărât 
că neacordarea finanțării de la buget pentru AOȘR a fost neconstituțională. Academia primește 
în 2022 aproape 10 milioane de lei de la bugetul de stat.  
 A fost prezentat amendamentul Grupului parlamentar al USR, care, supus votului, a fost 
respins. 
 Comisia, cu 22 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 2 abțineri, a emis un aviz favorabil 
cu un amendament respins. 
 
 Dezbaterea a continuat cu Ministerul Educației (Anexa 3/25). 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a propus ca timpi de dezbatere pentru acest 
capitol 30 de minute, din care 10 minute prezentarea bugetului. Propunerea a fost adoptată cu 
majoritatea voturilor celor prezenți. 
 Domnul ministru prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Cîmpeanu a menționat că bugetul 
alocat Ministerului Educației înregistrează o creștere de 7%, o creștere de 3,6% acțiune 
învățământ. Ministerul Educației are alocate 29.989.907.000 lei credite de angajament, precum 
și credite de bugetare cu aceeași valoare. Bugetul alocat nu este pe măsura așteptărilor și 
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nevoilor, dar este totuși în creștere. Bugetul Ministerului Educației este de 29,99 miliarde lei, 
ceea ce înseamnă o creștere cu 2 miliarde lei, în valoare absolută, față de execuția preliminată 
de anul trecut. Această creștere poate asigura creșteri salariale de 4% pentru personalul didactic 
și didactic auxiliar, poate asigura o ușoară creștere a burselor pentru studenți, cu 13 milioane 
de lei. A subliniat și creșterea fondului de burse pentru elevi, care în anul 2021 a fost de 540 
milioane de lei, iar după rectificare de 645 de milioane lei. În proiectul de buget este de 1,37 
miliarde lei, o creștere de 60% pe fondul de burse pentru elevi, la care se adaugă 239 milioane 
de lei pentru bursele profesionale și bursele bani de liceu. Bugetul Ministerului înseamnă 
2,28% din bugetul din PIB-ul exprimat de 1317 miliarde lei. La bugetul Ministerului, se adaugă 
resursele care se regăsesc direct pentru educație în bugetele altor ministere și din alocările 
TVA. Este o creștere a finanțării educației cu 300 de milioane de euro față de bugetul de anul 
trecut. Este vorba de o creștere de la 8,08 miliarde euro la 8,38 miliarde euro. Cu toate că nu 
este bugetul dorit, este cel mai mare buget alocat educației. 
 Pe parcursul debaterilor au fost puse întrebări din partea membrilor celor două comisii, 
la care a răspuns domnul ministru Sorin Mihai Cîmpeanu. 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a propus ca toate amendamentele care 
vizează creșteri ale bugetului să fie adoptate, iar cele care au ca obiect diminuarea bugetului 
sau nu au indicată sursă de finanțare să fie respinse. Propunearea a fost adoptată cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți.  
 Comisia, cu 30 voturi și 6 abțineri, a emis un aviz favorabil cu amendamente admise 
și respinse. 
 
 La lucrările ședinței au participat ca invitați: 
 Din partea Ministerului Educației: 

- Sorin Mihai Cîmpeanu - Ministrul Educației 
- Gigel Paraschiv - secretar de stat 
- Mihai Păunică - director general 

 Din partea Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării: 
- Iulian Vasile Popescu - secretar de stat 
- Lucia Moise - director 

 Din partea Ministerul Finanțelor: 
- Roxana Petrescu - director  
- Monica Marinescu - consilier 

 Din partea Academiei Române: 
- Ioan Dumitrache  - secretar general  
- Dorina Adamescu - director economic 

 Din partea Academiei Oamenilor de Știință din România: 
- Petru Andea -  secretar științific. 
La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, Aurel 

Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, 
Filip Havârneanu - secretar, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Rodica-Luminiţa Barcari, 
Oana-Gianina Bulai, Vasile-Aurel Căuş, Cătălina Ciofu, Brian Cristian, Ognean Crîstici, Ioan 
Cupșa, Romulus-Marius Damian, Gal Karoly, Elena Hărătău, Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-
Zamfir Manea, Marius-Andrei Miftode, Olivia-Diana Morar, Florin Piper-Savu, Dan-Cristian 
Popescu, Ana-Loredana Predescu, Daniel-Liviu Toda, Dragoş Gabriel Zisopol - înlocuit parțial 
de domnul deputat Giureci Slobodan Ghera.  
 La lucrările ședinței a fost absent domnul deputat Boris Volosatîi. 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


