
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 16 decembrie 2022 
Nr. 4C-11/425 
 

SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 12, 13 și 15 decembrie 2022 

 
 

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 
A. I. Ședință comună a Comisiei pentru învățământ, Comisia pentru tehnologia 

 informației și comunicațiilor, Comisia pentru știință și tehnologie din Camera Deputaților și 
Comisiei pentru învățământ, Comisia pentru comunicații si tehnologia informației, Comisia 

pentru știință, inovare și tehnologie din Senat 
 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023. PLx 756/2022. Aviz comun cu Comisia 
pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru știința și tehnologie din 
Camera Deputaților și Comisia pentru învățământ, Comisia pentru comunicații și tehnologia 
informației, Comisia pentru știință, inovare și tehnologie din Senat. Inițiator: Guvern. Camera 
Deputaților + Senat – Cameră decizională.    
 Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2023 pentru Ministerul 
Cercetării, Inovării și Digitalizării (anexa 3/61)  
 II. Ședință comună - Comisia pentru învățământ din Camera Deputaților și Comisia 
pentru învățământ din Senat 
 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023. PLx 756/2022. Aviz comun cu Comisia 
pentru învățământ a Senatului. Inițiator: Guvern. Camera Deputaților + Senat – Cameră 
decizională.    

 1. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2023 pentru Academia 
Română (Anexa 3/37)  

 2. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2023 pentru Academia 
Oamenilor de Știință din România (Anexa 3/56) 

 3. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2023 pentru Ministerul 
Educației (Anexa 3/25) 

 
B. Luni, 12 decembrie, marți, 13 decembrie și joi, 15 decembrie 2022 

 Documentare, consultare și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Luni, 12 decembrie 2022 
 

 A. Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.  
 I. Lucrările ședinței comune au fost conduse de domnul deputat Ioan-Sabin Sărmaș, 
președintele Comisiei pentru știință, inovare și tehnologie din Camera Deputaților. 
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 Domnul subsecretar de stat Marius Viorel Poșa a precizat că se alocă domeniului 
Cercetare Fundamentală și Cercetare Dezvoltare 2,81 miliarde de lei. Suma propusă este în 
creștere considerabilă față de execuția pe anul în curs, estimată preliminar la 1,7 miliarde de 
lei, reprezentând doar 0,18% din PIB, față de o alocare de 0,17% pentru anul în curs. În 
proiectul de buget, alocarea pentru MCID - domeniul Cercetare Fundamentală-Cercetare 
Dezvoltare în 2023 este de 2.811.488.000 lei, aproape dublu față de realizările raportate pentru 
2021 - 1.59 miliarde lei - și mult peste execuția pe 2022 - 1,73 miliarde lei. “Creșterea” 
raportată pentru 2022-2023 este, prin urmare, de 62,35%. Însă alocarea de anul acesta este 
similară, ca procent din PIB, cu cea de anul trecut, rămânând sub pragul de 0,2% (0,18%). 
Guvernul estimează că aceasta va crește până la 3,4 miliarde de lei în 2026.  Procentul este mai 
mic decât ținta menționată în Programul de guvernare pentru finanțarea cercetării, anume 2% 
din PIB (1% finanțare publică + 1% finanțare privată) până în 2024.  
 Au fost prezentate amendamentele depuse, care au fost adoptate cu majoritatea 
voturilor celor prezenți. 
 În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (9 voturi împotrivă și 12 abțineri), Anexa 
nr.3/61 – proiectul de buget al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării au fost avizat 
favorabil cu amendamente admise. 
 II. Ședința comună a fost condusă de doamna senator Cristina Monica Anisie, 
președintele Comisiei pentru învățământ din Senatul României. 
 Dezbaterile au început cu proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2023 pentru 
Ministerul Educației (Anexa 3/25). 
 Doamna ministru Ligia Deca a precizat că bugetul Ministerului Educației pentru anul 
2023 este de 32.325,452 de milioane de lei, în creștere cu 7,02% față de 2022. Pentru anul 
2023, bugetul Ministerului Educației reprezintă 65,7% din bugetul pentru învățământ. Cele 
6,03 miliarde de lei alocate în plus față de execuția preliminată în 2022 vor conduce la o 
alocare bugetară de 3,2% din PIB. În termeni nominali, creșterea bugetului pentru învățământ 
pentru anul 2023 - de peste 1,2 miliarde de euro - conduce la o alocare bugetară fără precedent 
- aprox. 44 miliarde lei (9,9 miliarde euro). Cheltuielile privind educația vor avea o pondere de 
8,14% în bugetul general consolidat (în creștere față de 2022). Alocarea suplimentară de 2 
miliarde de lei pentru bugetul Ministerului Educației reprezintă doar o parte a unui puzzle 
complex de finanțare a învățământului. Programul National de Redresare și Reziliență va 
schimba imaginea școlii românești pentru următorii ani, totalizând 12,8 de miliarde de lei 
credite de angajament. Creșterile salariale sunt moderate, însă acestea vor fi actualizate 
ulterior îndeplinirii reformei privind sistemul public de salarizare prevăzută în PNRR. Se 
realizează o creștere cu 16,7% bugetul alocat bunurilor și serviciilor, astfel încât elevii din 
România să studieze în unități de învățământ care vor beneficia de căldură și electricitate, 
fiind prevăzute sumele necesare pentru achitarea utilităților. Bugetul alocat pentru asistența 
socială crește cu 116,7% pentru a asigura, în special, plata sprijinului oferit elevilor navetiști 
pentru a ajunge la școala unde aceștia studiază. Finanțarea învățământului superior ajunge la 
5,45 de miliarde de lei. Doamna ministru a declarat că echipa Ministerului Educației și-ar fi 
dorit creșteri mai mari ale bugetului educației. Însă, Guvernul României trebuie să țină sub 
control deficitul bugetar. Se vorbește despre un buget de tranziție către o alocare justă pentru 
acest sector crucial ca importanță pentru viitorul României, ce se va sprijini pe reformele 
cuprinse în noul pachet legislativ, în acord cu viziunea România Educată.  
 Au fost prezentate amendamentele depuse, care au fost adoptate cu majoritatea 
voturilor celor prezenți. 

În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu 25 voturi pentru, 4 voturi 
împotrivă și 4 abțineri, să avizeze favorabil bugetul Ministerului Educației (Anexa 3/25), 
cu amendamente admise. 
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 Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2023 
pentru Academia Română (Anexa 3/37). 
 Domnul acad. Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române, a precizat că 
proiectul Guvernului propune pentru Academia Română, la credite bugetare, 615,064 
milioane lei, în creștere cu 6,89% față de anul curent, și la credite de angajament - 682,84 
milioane lei, în creștere cu 7,70%. 
 A fost prezentat un amendament, care a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor 
prezenți. 
 Bugetul Academiei Române (Anexa 3/37) a fost avizat favorabil cu 28 voturi pentru, 3 
voturi împotrivă și 1 abținere, cu un amendament admis. 

 
 A urmat dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2023 pentru Academia 
Oamenilor de Știință din România (Anexa 3/56). 
 Domnul Adrian Badea a menționat că, în proiectul Guvernului, bugetul alocat 
Academiei Oamenilor de Știință este de 10,527 milioane lei, în creștere cu 4,84% față de anul 
curent. 
 A fost prezentat un amendament, care a fost respins cu majoritatea voturilor celor 
prezenți. 
 Bugetul Academiei Oamenilor de Știință din România (anexa 3/56) a fost avizat 
favorabil cu 27 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri, cu un amendament respins. 
 
 La lucrările ședinței au participat ca invitați: 

Din partea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării: 
Domnul Marius Viorel Poșa - subsecretar de stat 
Doamna Lucia Moise - director 
Din partea Academiei Române: 
Domnul acad. Ioan Dumitrache - secretar general  
Doamna Dorina Adamescu - director economic 
Din partea Academiei Oamenilor de Știință din România: 
Domnul Adrian Alexandru Badea - președinte 
Domnul Petru Andea - secretar științific 
Doamna Valentina Vlăduț - director 

 Din partea Ministerului Educației: 
Doamna Ligia Deca - Ministrul Educației 
Domnul Gigel Paraschiv - secretar de stat  
Domnul Sorin Ion - secretar de stat  
Domnul Kallos Zoltan - secretar de stat  
Domnul Mihai Păunică - director general 
Doamna Corin Popa 
Domnul Alexandru Avram 
Din partea Ministerului Finanțelor: 
Doamna Roxana Petrescu  - director 
Domnul Daniel Samoilă - consilier.  

 
La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, Onuţ 

Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, Aurel Nechita - 
vicepreședinte, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Filip Havârneanu - secretar, Adrian 
Alda, Cătălina Ciofu, Ognean Crîstici, Ioan Cupșa - înlocuit de doamna deputat Vetuța 
Stănescu, Romulus-Marius Damian - înlocuit de domnul deputat Cornel Vasile Folescu, Gal 
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Karoly, Elena Hărătău, Cristian-Daniel Ivănuță, Cătălin-Zamfir Manea, Marius-Andrei 
Miftode, Olivia-Diana Morar, Florin Piper-Savu, Mihai-Laurențiu Polițeanu, Dan-Cristian 
Popescu, Ana-Loredana Predescu, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 

La ședință au fost absenți domnii deputați Vasile-Aurel Căuş - vicepreședinte, Rodica-
Luminiţa Barcari - secretar, Simina-Geanina-Daniela Tulbure. 
 
 
 

B. În zilele de luni, 12 decembrie, marți 13 decembrie și joi, 15 decembrie 2022, 
lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra 
proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


