
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 08 martie 2021 
Nr. 4C-11/565 
 

PROCES-VERBAL 
al ședințelor Comisiei din zilele de 23, 24 și 25 februarie 2021 

 
 Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 23 februarie 2021 
Miercuri, 24 februarie 2021 

I. Documentare și analiza asupra:  
1. Comunicare a Comisiei – Carte verde privind îmbătrânirea populației – Promovarea 

solidarității și a responsabilității între generații. COM(2021)50. Document nelegislativ. 
Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. 

2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 
- Resetarea educației și formării pentru era digitală. COM(2020)624. Document nelegislativ. 
Comisia este sesizată pentru examinarea fondului. 

3. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor privind realizarea Spațiului european al educației până 
în 2025. COM(2020)625. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea 
fondului. 

4. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor - Un nou SEC pentru cercetare și inovare 
COM(2020)628. Document nelegislativ. Comisia este sesizată pentru examinarea 
fondului. 

II. Analiză comparativă a bugetului de stat. Diagnoză și prognoză. 
Joi, 25 februarie 2021 

Ședință comună a Comisiilor din Camera Deputaților și Senat 
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021. PLx 109/2021. Aviz comun cu Comisia 

pentru tineret și sport din Camera Deputaților și Comisia pentru învățământ, tineret și sport a 
Senatului. Inițiator: Guvern. Camera Deputaților + Senat – Cameră decizională.    

1. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2021 pentru Academia Română 
(Anexa 3/37)  
 2. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2021 pentru Academia 
Oamenilor de Știință din România (Anexa 3/56) 

3. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2021 pentru Ministerul 
Educației (Anexa 3/25) 
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4. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2021 pentru Ministerul 
Tineretului și Sportului (Anexa 3/21). 
 

În zilele de marți, 23 februarie și miercuri, 24 februarie 2021, lucrările Comisiei au 
avut pe odinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Joi, 25 februarie 2021 

 
 La lucrările ședinței au fost prezenți 21 de deputați, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei,  fiind absenți 4 deputați, după cum urmează:  
 - domnul deputat Aurel Nechita - înlocuit de domnul deputat Bogdan-Andrei Toader, 
Grupul parlamentar al PSD 
 - doamna deputat Victoria-Violeta Alexandru - înlocuită în a doua parte a ședinței de 
domnul deputat Gabriel Andronache, Grupul parlamentar al PNL 
 - doamna deputat Oana-Gianina Bulai - înlocuită de domnul deputat Bogdan Ioan Gruia, 
Grupul parlamentar al PSD  
 - domnul deputat Romulus-Marius Damian - înlocuit de domnul deputat Marian-Iulian 
Rasaliu, Grupul parlamentar al PSD. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Educației  

- domnul prof.univ.dr.ing Sorin Mihai Cîmpeanu - Ministrul Educației 
- domnul Mihai Păunică - director 
Din partea Academiei Române 
- domnul acad. Ioan Dumitrache - secretar general  
- doamna Dorina Adamescu - Director economic 
Din partea Academiei Oamenilor de Știință din România 
- doamna prof.univ.dr.ing. Doina Banciu - vicepreședinte  
- domnul prof.univ.dr.ing. Petru Andea - secretar științific 
Din partea Ministerul Tineretului și Sportului 
- domnul Carol-Eduard Novak - Ministrul Tineretului și Sportului 
Din partea Ministerului Finanțelor  
- doamna Roxana Petrescu - director 

  Din partea Federației Sindicatelor Universitare „ALMA MATER” 
- domnul Anton Hadăr - președinte 
 Din partea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ 
- domnul Simion Hăncescu - președinte 
Din partea Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” 
- domnul Marius Ovidiu Nistor - președinte 
Din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți 
- domnul Iulian Cristache - președinte 
Din partea Federației Părinților și Aparținătorilor Legali din România 
- domnul Eugen Ilea - vicepreședinte  

 Din partea Uniunii Naționale a Studenților din România 
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 - domnul Ciprian Zamfir - președinte 
Din partea Uniunii Studenților din România  
- domnul Alexandru Vasile - președinte  
Din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România 
- domnul Horia Șerban Onița - președinte 
Din partea Consiliului Național al Elevilor 
- domnul Rareș Voicu - președinte. 

 
 În debutul ședinței comune, doamna deputat Natalia-Elena Intotero, președintele 
Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților a precizat că ultima ședință comună, cea 
privind audierile membrilor Guvernului, a fost condusă de doamna senator Monica Cristina 
Anisie, președintele Comisiei pentru învățământ, tineret și sport din Senat. Pe cale de 
consecință, această ședință comună trebuie să fie condusă de Camera Deputaților.  
 Doamna senator Monica Cristina Anisie, președintele Comisiei pentru învățământ, 
tineret și sport, a citit art. 26 al Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și 
Senatului: “Lucrările ședințelor comune sunt conduse de președintele uneia dintre comisiile 
permanente sesizate, conform acordului celor 2 președinți.” Conform acestui articol, doamna 
președinte a fost de părere că, în lipsa unui acord între cei doi președinți, trebuie supusă la vot 
propunerea privind prezidarea lucrărilor ședinței comune. 
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a citit articolul 30 din Secțiunea a 4-a - 
Desfășurarea ședințelor comune din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților 
și Senatului, prin care “Lucrările ședințelor comune sunt conduse, alternativ, de președintele 
Camerei Deputaților și de președintele Senatului, asistați de 2 secretari, câte unul de la fiecare 
Cameră”. A amintit că prevederile din Regulamentul activităților comune, referitoare la 
ședințele comune ale plenului, se preiau și la nivelul ședințelor comune ale comisiilor. Așa cum 
în Plenul comun se respectă alternativa celor doi președinți și la ședințele comune ale 
comisiilor permanente este corect să se respecte aceeași regulă. 

La aceste discuții au mai luat cuvântul domnii deputați: Victoria-Violeta Alexandru, 
Ionel Dancă, Szabo Odon, Filip Havârneanu. 
 Supusă votului, propunerea doamnei președinte Monica Cristina Anisie, ca Senatul să 
prezideze ședința comună, a fost adoptată cu 23 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 10 abțineri. 
 

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.  
 Doamna președinte Monica-Cristina Anisie a supus la vot alocarea a câte trei minute 
fiecărei instituții pentru prezentarea bugetului și câte trei minute pentru un reprezentant al 
fiecărui grup politic pentru a prezenta succint conținutul amendamentelor depuse. 

Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a precizat că nu se pot prezenta în trei minute 
toate amendamentele și ar trebui să fie lăsați autorii amendamentelor să le prezinte pe fiecare 
dintre ele.  

Comisiile, cu 19 voturi pentru și 11 voturi împotrivă, au adoptat procedura de alocare de 
câte 3 minute pentru fiecare instituție/pentru fiecare reprezentant al grupurilor parlamentare. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2021 pentru 
Academia Română. 
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 Domnul acad. Ioan Dumitrache, secretarul general al Academiei Române, și-a exprimat 
acordul cu privire la forma bugetului, cu observația faptului că există un deficit de 14.000 lei la 
cheltuielile de personal. A solicitat alocarea sumei de 5.000 lei pentru operaționalizarea a două 
centre de cercetare aprobate în cadrul Academiei, fiind vorba de un centru național pentru 
cercetarea creierului și un centru pentru geo-economie. 

Nefiind depuse amendamente asupra bugetului Academiei Române, doamna președinte 
Monica-Cristina Anisie a supus la vot avizul favorabil asupra proiectul Legii Bugetului de stat 
pe anul 2021 pentru Academia Română.  

Bugetul Academiei Române (Anexa 3/37), a fost avizat favorabil cu 23 voturi pentru 
și 11 voturi împotrivă. 

 
S-a continuat cu dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2021 pentru 

Academia Oamenilor de Știință din România. 
Doamna Doina Banciu, vicepreședinte al Academiei Oamenilor de Știință din România, 

a prezentat activitatea Academiei și a amintit că în anii precedenți Academia Oamenilor de 
știință din România a avut filă de buget separat, arătându-și nemulțumirea pentru proiectul 
Legii Bugetului de stat pe anul 2021. 

Comisiile au constatat că nu există filă de buget pentru Academia Oamenilor de Știință 
din România (fosta Anexa 3/56).  

Doamna deputat Natalia-Elena Intotero a prezentat și susținut amendamentul depus de 
Partidul Social Democrat pentru Academia Oamenilor de Știință din România și a propus 
adoptarea acestuia. 

Amendamentul a fost supus votului și a întrunit 20 voturi pentru respingere și 12 voturi 
împotrivă. 

 
Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2021 pentru 

Ministerul Educației.  
Domnul ministru prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Cîmpeanu a menționat că bugetul 

Ministerului Educației înregistrează la nivel de proiect o creștere în valoare absolută de 244 
milioane de lei față de execuția pe anul 2020. De asemenea, a precizat că, și din perspectiva 
bugetului educației naționale, există cea mai mare valoare înregistrată în ultimii 30 de ani. 
Această creștere cuprinde 535 de milioane de lei pentru bursele elevilor, acordate de la bugetul 
de stat, cuantumul fiind dublu față de cât s-a alocat anul trecut. O creștere a fost înregistrată și 
la costul standard per elev destinat cheltuielilor materiale și pregătirii profesionale, fiind vorba 
de o creștere de 26%, în valoare absolută de 326 de milioane de lei. Domnul ministru Sorin 
Mihai Cîmpeanu a adăugat că bugetul propus este departe de a fi suficient pentru nevoile 
educației, dar este un buget în creștere în valoare absolută. De altfel, atât bugetul educației, cât 
și bugetul Ministerului Educației au înregistrat în valoare relativă cele mai mari creșteri din 
ultimii 10 ani.  
 Doamna președinte Monica-Cristina Anisie a precizat că au fost depuse 44 de 
amendamente din partea Partidului  Social Democrat și 7 amendamente din partea Partidului 
AUR. 
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Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a propus adoptarea tuturor amendamentelor 
depuse, având în vedere faptul că acestea vin să întregească bugetul educației. Doamna 
președinte a făcut o scurtă prezentare a amendamentelor depuse de Partidul Social Democrat. 

Domnul deputat Cristian-Daniel Ivănuță a prezentat amendamentele depuse de grupul 
AUR.  

Doamna președinte Monica-Cristina Anisie a supus la vot respingerea amendamentelor 
depuse de către Partidul Social Democrat. Comisia, cu 20 voturi pentru respingerea 
amendamentelor și 12 voturi împotriva respingerii, a respins amendamentele. 

Doamna președinte Monica-Cristina Anisie a supus la vot respingerea amendamentelor 
propuse de către AUR. Comisia, cu 21 voturi și 13 voturi împotrivă a respins amendamentele 
depuse.  
 Doamna președinte Natalia-Elena Intotero a propus să fie acordat cuvântul invitaților 
pentru a prezenta și punctul de vedere al sindicatelor din învățământ, al reprezentanților 
părinților, elevilor și studenților.  

Doamna senator Monica-Cristina Anisie a supus la vot un aviz favorabil pentru bugetul 
Ministerului Educației cu amendamente respinse.  
 În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu 21 voturi pentru și 12 voturi 
împotrivă, să avizeze favorabil bugetul Ministerului Educației (Anexa 3/25), cu 
amendamentele respinse. 
   
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


