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PROCES-VERBAL 
 

al şedinţelor Comisiei din zilele de 06 şi 07 mai 2009 
   
 

Miercuri, 06 mai 2009 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 29 deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi, 
după cum urmează: 

-  dl. deputat Gust Băloşin Florentin – Grupul Parlamentar al PSD 
- d-na deputat Iacob Ridzi Monica Maria – Grupul Parlamentar al PD-L; 

  
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
- Mihnea Costotiu  - secretar de stat. 
   

   
 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea: 
 
 - Informare cu privire la investiţiile din învăţământ. Invitat: Mihnea 
Costoiu, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.  

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Cristian Sorin Dumitrescu, 

preşedintele comisiei.  
Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi.  
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Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a informat că la solicitarea d-
lui deputat Marius Göndor, solicitare însuşită şi de comisie, a fost invitat dl. 
secretar de stat Mihnea Costoiu, pentru o informare cu privire la investiţiile din 
învăţământ.  

Domnul secretar de stat Mihnea Costoiu a început prezentarea cu precizarea 
că în anul 2008 ministerul a preluat o serie întreagă de lucrări şi achiziţii care erau 
restante. Toate aceste restanţe au fost achitate până în luna martie. În anul 2008 au 
fost deschise peste 4000 de şantiere, care se află în faza de contractare, fără a avea 
sumele alocate. Aceste sume sunt imense, depăşesc bugetul ministerului pe ultimii 
4 ani. Constructorii au continuat lucrările de execuţie şi în acest moment există 
datorii certe considerabile. Inspectoratele şcolare nu au situaţii clare despre stadiul 
lucrărilor şi al datoriilor; se lucrează acum la această inventariere. În Legea 
bugetului din acest an sunt 440 de obiective de investiţii noi, continuarea 
investiţiilor din anii trecuţi şi mai sunt un număr de 900 de amendamente acceptate 
pe o anexă specială. Ministerul a prevăzut continuarea proiectelor de investiţii 
majore. Elementele generale pe care ministerul şi le-a propus să le asigure în anul 
2009 sunt continuarea investiţiilor în reţeaua şcolară, campusuri şcolare, cămine 
studenţeşti şi rezolvarea asigurării condiţiilor sanitare minime pentru ca toate 
unităţile şcolare să obţină aviz sanitar. Inspectoratele şcolare au primit înştiinţare 
pentru a întocmi necesităţile fiecărui judeţ privind lucrările de investiţii. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a întrebat dacă la nivelul ministerului s-a 
făcut o listă de priorităţi privind investiţiile, având în vedere faptul că la unele 
şantiere s-au sistat lucrările într-un anumit stadiu şi se pune în pericol întreaga 
construcţie ? 

Domnul deputat Marius Göndor a fost de părere că situaţia din învăţământul 
românesc referitor la investiţii nu este aşa cum a fost prezentată de dl. secretar de 
stat Mihnea Costoiu. Cele 4000 de şantiere începute pot fi distruse pentru că 
ministerul a hotărât să finanţeze investiţii conexe. Dacă contractele se porneau doar 
în momentul în care era aprobată aproximativ toată suma necesară prin hotărâre de 
guvern, atunci nu s-ar mai fi putut realiza nimic. Există foarte multe contracte 
pentru că în anii trecuţi s-au dat hotărâri de guvern cu o anumită sumă de finanţare, 
s-au făcut licitaţii şi s-au început construcţiile, care nu au mai fost finalizate. 
Bugetul ministerului nu poate suporta toate contractele încheiate. Care ar fi 
priorităţile ministerului legate de investiţiile deja începute, având în vedere că acum 
încep obiective noi, se deschid contracte noi care se adaugă la cele deja existente.  
În acest mod, nu se va termina nici-o investiţie în învăţământ. 

Domnul deputat Victor Cristea a întrebat, referitor la judeţul Vaslui, dacă în 
afara lucrărilor existente  mai pot fi derulate şi alte investiţii ? 

Domnul deputat Vasile Berci a dorit să ştie dacă în acest moment ar putea 
ministerul, cunoscând bugetul după rectificare, să vină să prezinte o situaţie foarte 



 3

clară în care să arate ce sume sunt şi ce se poate executa; acest lucru ar simplifica 
mult lucrurile şi aşteptările tuturor.  

Domnul secretar de stat Mihnea Costoiu a răspuns întrebărilor adresate şi a 
arătat că sunt cunoscute aceste probleme la nivelul ministerului. Priorităţile sunt 
orientate spre continuarea lucrărilor existente acolo unde acestea se dovedesc a fi 
necesare. Există localităţi unde populaţia şcolară scade dramatic şi investiţiile nu se 
mai justifică. Sunt multe cazuri speciale, care vor fi analizate cu atenţie. Totalizarea 
lucrărilor existente în ţară este extrem de complicată deoarece autorităţile locale nu 
transmit sumele corecte. De aceea s-a cerut prefecturilor să prezinte contractele 
încheiate pentru unităţile şcolare din ţară. Investiţii noi vor fi derulate numai acolo 
unde este strict necesar şi sunt situaţii speciale. Sindicatele din învăţământ, la 
numeroasele întâlniri care au avut loc, au pus foarte dur această problemă. 
Guvernul nu îşi poate asuma responsabilitatea lucrărilor începute fără avizul 
organelor îndreptăţite, în conformitate cu prevederile legale. Trebuie realizate 
programe multianuale, care să fie votate în Parlament pentru a putea fi finalizate. S-
a solicitat înfiinţarea unei comisii speciale, paritară, care, împreună cu autorităţile 
locale, să meargă pe teren pentru prezentarea unei situaţii reale. 

Dl. vicepreşedinte Cătălin Croitoru a rugat să fie reînfiinţată şi să funcţioneze 
comisia de monitorizare a modului cum sunt derulaţi banii publici. 

Dl. secretar de stat Mihnea Costoiu a răspuns că această comisie există şi 
funcţionează. 

 
În ziua de joi, 07 mai 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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