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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 06, 07 și 08 mai 2019 
 

 
             Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Luni, 06 mai 2019 
 I. RAPOARTE 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2019 
pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea 
unor termene. PLx. 229/2019. Procedură de urgență. Raport. Termen: 25 aprilie 2019. C.D. 
– Prima Cameră sesizată. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. Plx. 78/2019. Raport. Termen: 
2 aprilie 2019. C.D. – Prima Cameră sesizată.  

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011. Plx. 77/2019. Raport. Termen: 2 aprilie 2019. C.D. – Prima Cameră sesizată.  

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educației naţionale 
nr.1/2011. Plx. 79/2019. Raport. Termen: 2 aprilie 2019. C.D. – Prima Cameră sesizată.  

5. Propunere legislativă privind modificarea art. 277 din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale. Plx. 210/2019. Raport. Termen: 07 mai 2019. C.D. – Prima Cameră sesizată. 

II. DIVERSE 
Marți, 07 mai și miercuri, 08 mai 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
  

Luni, 06 mai 2019 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei. 
 Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 
 

Ședința a început cu dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 
instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene (PLx. 229/2019). 

Doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei, a prezentat obiectul 
de reglementare al proiectului ce vizează completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr.87/2006, cu 
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modificările și completările ulterioare, precum şi instituirea unor derogări în vederea asigurării 
dreptului la educaţie prin recunoaşterea studiilor absolvite, protejării elevilor şcolarizaţi, cât şi 
pentru crearea condiţiilor necesare în vederea asigurării stabilităţii și a continuității la catedră 
a personalului didactic calificat. De asemenea, ordonanța prevede plata integrală în anul 2019 
a daunelor interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru personalul din învăţământ, de 
la bugetul de stat aprobat prin Legea nr. 50/2019, prin bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a subliniat că Guvernului susține adoptarea 
ordonanței în forma prezentată.  

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a precizat că Grupul parlamentar al PNL nu 
susține adoptarea inițiativei și chiar va contesta la Curtea Constituțională această ordonanță. 
Curtea Constituțională a României a decis, prin decizia din data de 17 iulie 2018, că 
titularizarea pe baza notelor de la examenele din anii trecuți este o modalitate ”paralelă” de 
accedere la calitatea de titular în învățământul preuniversitar, contrară derulării în condiții 
optime a procesului de învățământ, fiind astfel neconstituțională. prin forma art. 253 din Lege 
se denaturează regimul juridic al instituției titularizării și se generează discriminări în 
interiorul sistemului, având în vedere că Ministerul angajează și pe baza examenului dat chiar 
în anul scoaterii posturilor la concurs. Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a cerut 
explicații suplimentare referitoare la noul contract de muncă care se introduce prin această 
ordonanță, denumit ”contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei”, 
considerând că această prevedere este o nouă încălcare a legii deoarece lasă noi portițe pentru 
angajările ce favorizează anumite peroane în detrimentul altora sau, mai rău, pe criterii de 
obediență politică. Titularizarea personalului didactic în învățământul preuniversitar trebuie să 
se realizeze exclusiv prin concurs și ierarhizarea profesorilor în funcție de rezultatele obținute. 
Toate ”portițele” și ”chichițele” pentru a păcăli instituția concursului trebuiesc eliminate. 
Numai în acest mod se va putea vorbi despre personal calificat în toate școlile din România. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că pentru a respecta Decizia 
Curții referitoare la neconstituționalitate art. 253 a fost abrogat, iar ordonanța propune o 
formulă corectă pentru o etapă tranzitorie, fiind vorba de viabilitatea postului și valorificarea 
notelor pe care le au la concurs unii candidați foarte buni.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat următoarele: cadrele didactice cărora le 
erau aplicabile prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011 au participat la concursuri naţionale 
de titularizare în ultimii 6 ani, au obţinut minim nota/media 7, însă nu au putut fi repartizate pe 
posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată la momentul susţinerii concursului 
naţional de titularizare. Posturile ocupate de aceste cadre didactice în sistemul naţional de 
învăţământ au fost posturi/catedre rezervate sau cu o viabilitate estimată drept insuficientă 
pentru a fi declarate posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată, la acel moment. Dacă 
la momentul organizării concursurilor ar fi existat posturi/catedre didactice vacante viabile, 
publicate pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cadre didactice care au luat examenul de 
titularizare ar fi avut posibilitatea de a fi angajate pe perioadă nedeterminată în baza 
rezultatelor obţinute la concurs. Aceste cadre didactice au aceleaşi obligaţii ca şi cadrele 
didactice titulare, elementele care le diferenţiază fiind numai viabilitatea postului şi durata 
contractului de muncă încheiat. Între timp, în unitățile de învăţământ în care funcţionează 
unele dintre aceste cadre didactice au apărut posturi/catedre vacante şi viabile, prin 
pensionarea cadrelor didactice titulare sau prin transferul cadrelor didactice titulare în alte 
unităţi de învăţământ. Pentru aceste posturi/catedre didactice sunt îndeplinite toate condiţiile 
prevăzute de lege pentru încheierea contractului individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată. Aşadar, în condiţiile în care, în unităţile de învăţământ unde sunt încadrate 
cadre didactice netitulare calificate, care au participat la concursuri naţionale de titularizare în 
ultimii 6 ani şi au obţinut minim nota/media 7, apar posturi didactice vacante viabile, iar acele 
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persoane sunt îndreptăţite să ocupe posturile respective. În această situație sunt peste 2500 de 
dascăli.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru și 4 voturi împotrivă, 
adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de inițiator. 

 
Ședința a continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei (Plx. 78/2019). 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că propunerea legislativă are 
ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare, în 
sensul completării cadrului legislativ pentru recunoaşterea drepturilor elevilor şi clarificarea 
competenţelor legale cu privire la entităţile şi actele prin care se realizează înfiinţarea şi 
reorganizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi în legătură cu asigurarea 
calităţii educaţiei în unitățile de învățământ supuse reorganizării. Inițiativa legislativă vizează 
și aspecte importante legate de evaluarea, în vederea acreditării, a programelor de masterat și 
doctorat. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale 
susține această inițiativă legislativă, cu mențiunea că în text cuprinde sunt o sumă de prevederi 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2018, ordonanță aprobată de Camera 
Deputaților și care în prezent este în dezbatere la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și 
sport a Senatului. Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă, preluarea anumitor prevederi dintr-un act normativ în vigoare reprezintă 
suprareglementare. De aceea, propunerea Ministerului este să se adopte inițiativa fără normele 
deja cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2018. 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a subliniat faptul că forma adoptată de 
Camera Deputaților, în calitate de primă Cameră sesizată, va ajunge tot la Comisia pentru 
învățământ, știință, tineret și sport a Senatului, care va dezbate împreună cele două inițiative și 
va elimina articolele și alineatele ce ar crea suprareglementare.  

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan este de părere că această propunere aduce 
modificări periculoase pentru asigurarea calității învățământului românesc, deoarece ARACIS 
și ARACIP nu-și mai duc la îndeplinire scopul inițial.  

În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru și 4 voturi împotrivă, 
adoptarea propunerii legislative în forma prezentată de inițiatori. 

 
Următoarele puncte pe ordinea de zi - Plx. 77/2019, Plx. 79/2019 și Plx. 210/2019, au 

fost dezbătute împreună deoarece au același obiect de reglementare.  
În baza prevederilor art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, având în 

vedere faptul că propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii a educaţiei 
naţionale nr.1/2011 (Plx. 77/2019), propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx 79/2019) și propunerea legislativă privind modificarea art.277 
din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Plx. 210/2019) au același obiect de reglementare, se 
întocmește un singur raport.  

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a subliniat că propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx. 77/2019) are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Principalele intervenţii legislative vizează recunoaşterea drepturilor 
elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate fără parcurgerea etapelor prevăzute de art.29 
alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 
recunoaşterea unităţilor de învăţământ înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau 
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centrale, în procesul de organizare a reţelei şcolare, eliminarea lacunelor din actualul cadru legal 
şi clarificarea competenţelor legale în legătură cu procesul de înfiinţare a unităţilor de învăţământ 
de stat şi posibilitatea reorganizării acestor unităţi, stabilirea modalităţilor concrete prin care pot fi 
aplicate operaţiunile de fuziune sau divizare a unităţilor de învăţământ. Totodată, prin 
amendamentele preluate din cele două propuneri legislative (Plx. 79/2019 și Plx. 210/2019), se au 
în vedere următoarele aspecte: modificarea art. 234, în sensul ca, la sesizarea unuia sau a mai 
multor factori implicaţi în procesul educaţional (angajaţi, părinţi, elevi, organizaţii sindicale), 
instituțiile de învățământ, precum și inspectoratul şcolar să poată solicita un examen medical 
complet al angajatului vizat prin sesizare, cât și precizarea etapelor parcurse în analiza sesizării și 
cercetarea prealabilă; modificarea art. 277 în sensul includerii copiilor personalului nedidactic şi 
ai personalului contractual din învăţământul preuniversitar, cu funcții de execuţie, în categoria 
persoanelor care beneficiază de scutirea taxei de înscriere la concursurile de admitere din 
învăţământul universitar, precum şi de gratuitate la cazarea acestora în cămine şi internate. 
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii a educaţiei naţionale 
nr.1/2011 (Plx. 77/2019) se păstrează ca bază, fiind prima inițiativă, și se propune spre adoptare, 
urmând ca textul acesteia să preia ca amendamente prevederile din propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx 79/2019) și din propunerea 
legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Plx. 210/2019). 
Totodată, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr.1/2011 (Plx 79/2019) și propunerea legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 
a educaţiei naţionale (Plx. 210/2019) se resping.  

La dezbateri au luat cuvântul doamna vicepreședinte Florica Cherecheș, doamna 
vicepreședinte Theodora Șotcan, domnul deputat Sorin-Dan Moldovan. 

 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 12 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 1 abținere, 
adoptarea Plx. 77/2019 cu amendamente admise.  
 Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea propunerii 
legislative Plx. 79/2019 și respingerea propunerii legislative Plx. 210/2019. 
 
 La lucrările Comisiei a participat ca invitat:  
 Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat. 
 
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă Camelia - președinte, 
Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte - înlocuit de doamna deputat 
Ambrus Izabella Agnes, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu 
Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîmpeanu Sorin Mihai, 
Cîtea Vasile - înlocuit de domnul deputat Silviu Nicu Macovei, Cosma Lavinia Corina, 
Hărătău Elena, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Romanescu 
Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș 
Gabriel.  
 La ședința Comisiei au absentat domnii deputaţi, Anton Anton, Iurișniți Cristina-
Ionela, Rădulescu Dan Răzvan. 
 
 În zilele de marți, 07 mai și miercuri, 08 mai 2019 lucrările Comisiei au avut pe 
odinea de zi studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

La şedinţa Comisiei de marți, 07 mai 2019 au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă 
Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Șotcan 
Theodora - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro 
Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia 
Corina, Hărătău Elena, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Romanescu 
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Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș 
Gabriel. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Anton Anton, Iurișniți Cristina-
Ionela, Rădulescu Dan Răzvan. 
 

La şedinţa Comisiei de miercuri, 08 mai 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, 
Boboc Tudorița-Rodica, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Hărătău 
Elena, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Romanescu Cristinel, 
Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte, Anton 
Anton, Iurișniți Cristina-Ionela, Rădulescu Dan Răzvan. 
 
 
                                                             PREŞEDINTE 
                                               Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


