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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 01 și 02 octombrie 2019 

 
 

Ordinea de zi a ședințelor Comisiei a fost următoarea: 
Marți, 01 octombrie 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
Miercuri, 02 octombrie 2019 

  I. RAPOARTE 
1. Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Plx 

336/2019. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011. Plx 295/2019. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
3. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din Legea educaţiei 

naţionale nr.1/2011. Plx 334/2019. C.D. - Cameră decizională. 
II. AVIZ 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2019. PLx. 400/2019. Aviz comun cu Comisia pentru 
învățământ știință, tineret și sport a Senatului. C.D. + Senat - Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Prezentare Informare vizită de lucru a delegaţiei Comisiei la Stockholm - Deputat PSD 

Camelia Gavrilă, vicepreşedintele Comisiei. 
 

 
În ziua de marți, 01 octombrie 2019, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
La şedinţa Comisiei de marți, 01 octombrie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 

Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, 
Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Laura, Hărătău Elena, Huncă Mihaela, Iurișniți 
Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan 
Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, Teiș Alina, Turcan Raluca, 
Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei a absentat domnii deputați: Szabo Odon - vicepreședinte și Turcescu 
Robert Nicolae - secretar. 
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Miercuri, 02 octombrie 2019 
 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai 
Cîmpeanu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport. 
          Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

Lucrările ședinței au început cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx 295/2019). 

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat obiectul de 
reglementare al inițiativei care vizează modificarea şi completarea art.58 din Legea educației 
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reglementării emiterii de 
către Ministerul Educaţiei Naţionale a unor tichete pentru preşcolarii şi elevii de până în clasa a 
IV-a, inclusiv, din învăţământul de stat sau privat, pentru plata serviciilor de tip „Şcoala după 
şcoală”. Aceste tichete educaţionale vor fi în valoare de 0,8 ISR lunar/copil, respectiv, 400 
lei/lunar/copil, cu finanţare de la bugetul de stat. 
          Doamna vicepreşedinte Cherecheş, în calitate de inițiator, a precizat că abandonul şcolar 
este la un nivel foarte ridicat, situaţia financiară a familiei fiind una dintre cauze. Prin această 
inițiativă se propun o serie de măsuri care să prevină acest aspect, printre care: naveta elevilor, 
masa la şcoală şi programul after school. Există o rată mare a abandonului şcolar în mediul rural 
şi în rândul minorității rome. O altă problemă actuală este programul de lucru al părinţilor şi 
necesitatea găsirii unor soluții pentru supravegherea și educarea elevilor după finalizarea 
cursurilor, până la sosirea părinților. În acest sens, se are în vedere posibilitatea emiterii unor 
tichete valorice pentru plata serviciilor de tip şcoală după şcoală. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că Ministerul Educației Naționale nu 
susține adoptarea iniţiativei legislative. Programul Școală după școală este adresat elevilor din 
învățământul primar și secundar, iar decizia organizării și desfășurării unui astfel de program 
aparține unității de învățământ, în funcție de resursele acesteia, inclusiv de spațiu. Pentru 
extinderea programului în învățământul preșcolar este necesară luarea în considerare a faptului 
că în prezent există grădinițe cu program prelungit, pentru care părinții interesați pot opta și care 
asigură educația și pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru școală și viață socială, precum și 
protecția socială a acestora (supraveghere, odihnă și masă contra cost). 
           Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a precizat că, deși este o iniţiativă 
nobilă, la acest moment, un astfel de program pentru copiii preşcolari nu se justifică prin costuri, 
dat fiind faptul că există grădiniţe cu program prelungit care acoperă componenta de îngrijire şi 
supraveghere a copiilor. 

Domnul vicepreședinte Odon Szabo a subliniat că pentru a organiza un program de after 
school în şcoală trebuie găsită şi modalitatea de a asigura masa caldă la şcoală. 

Doamna vicepreședinte Florica Cherecheş a solicitat, în numele inițiatorilor, amânarea 
dezbaterii pentru a se propune amendamente în sensul aspectelor sugerate de membrii Comisiei. 

Supusă votului, propunerea de amânare cu o săptămână a dezbaterii propunerii legislative 
a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  

 
Lucrările ședinței au continuat cu dezbaterile asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx 336/2019). 
Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat obiectul de 

reglementare a propunerii legislative care stabilește ziua în care începe anul şcolar, de regulă, în 
prima zi lucrătoare a lunii septembrie, precum şi a zilei în care încep cursurile anului şcolar, în a 
3-a săptămână a lunii septembrie, în ziua de luni. 
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Domnul secretar de stat Petru Andea a menționat că propunerea legislativă aduce rigoare 
în sistemul de învăţământ cu privire la datele de început şi de final ale anului şcolar. Guvernul 
susține adoptarea iniţiativei legislative, cu unele observații și propuneri.  

Domnul Tudor Panait a prezentat punctul de vedere al Consiliului Naţional al Elevilor, 
conform căruia anul şcolar ar trebui să înceapă în prima zi de luni a lunii septembrie şi să se 
termine la 1 iunie.  

Doamna vicepreședinte prof. dr. Camelia Gavrilă a mai subliniat faptul că numărul 
săptămânilor de studiu din România se aliniază mediei europene, iar problema structurii anului 
şcolar este o chestiune de legislaţie secundară care trebuie regândită din cauza aglomerării 
tezelor şi a încheierii mediilor din primul semestru faţă de semestrul al doilea.  

Domnul președinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a precizat că anul școlar 
trebuie să înceapă la 1 septembrie și să se finalizeze la 31 august anul următor, pentru a se putea 
efectua plata integrală a salariilor cadrelor didactice și a personalului auxiliar. Totodată, nu se 
poate stabili începerea cursurilor în prima luni a lunii septembrie deoarece sunt o serie de 
documente ce trebuie întocmite în acest sens, ce se realizează după 1 septembrie, cadrele 
didactice fiind în vacanță în luna august. De asemenea, trebuie luat în considerare calendarul 
examenelor naționale și cel al examenelor de titularizare, de definitivat. 

În urma dezbaterilor, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise. 
 
 A urmat propunerea legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011 (Plx 334/2019). 
 Domnul preşedinte prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a prezentat obiectul de 
reglementare al inițiativei legislative prin care se doreşte instituirea stării de incompatibilitate 
pentru funcţiile de rector şi prorector cu funcţiile de conducere din cadrul unui partid politic, la 
nivel local, judeţean sau naţional. 
 Doamna deputat Ionela-Cristina Iurişniţi, în calitate de inițiator, a subliniat că nu ar trebui 
să existe o interferenţă a politicului în managementul universităţilor, deoarece influenţa şi 
cumulul de putere poate duce la derapaje în luarea deciziilor. 

Domnul secretar de stat Petru Andea a subliniat că, în ceea ce privește autonomia 
universitară, menționată în expunerea de motive, trebuie precizat faptul că, în conformitate cu 
prevederile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, „autonomia universitară dă dreptul 
comunităţii universitare să îşi stabilească misiunea proprie, strategia instituţională, structura, 
activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu 
respectarea strictă a legislaţiei în vigoare”. De asemenea, conform art. 123 alin (4) din Lege, 
„autonomia universitară se exercită numai cu condiţia asumării răspunderii publice”. Totodată 
art. 130 alin (1) prevede că ”instituţiile de învăţământ superior adoptă un cod de etică şi 
deontologie profesională universitară. Acesta face parte din Carta universitară şi include 
obligatoriu: a) stabilirea situaţiilor de conflicte de interese şi incompatibilităţi; […]”. Totodată, 
procesul electoral pentru alegerea funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ 
superior pentru mandatul 2020-2024 a fost deja demarat, pe cale de consecință, prevederile 
legale care reglementează acest proces nu mai pot fi modificate. Având în vedere aceste 
considerente, Ministerul nu susține adoptarea inițiativei legislative.  

La dezbateri au mai luat cuvântul domnii deputați: Camelia Gavrilă, Anton Anton și 
Szabo Odon. 
 În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu 14 voturi pentru și 5 abțineri, respingerea 
propunerii legislative. 
 
 S-a continuat cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (PLx. 400/2019- Aviz comun).  
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 Domnul secretar de stat Petru Andea care a precizat că sunt multe rectificări pozitive în 
textul ordonanţei, iar bugetul Ministerului Educației Naționale pe anul 2019 a beneficiat, per 
total, de o creștere de aproape 10 miliarde de lei față de bugetul din anul 2018. 
 La dezbateri au luat cuvântul domnii deputați: Camelia Gavrilă, Szabo Odon, Sorin Dan 
Moldovan, Cristina-Ionela Iurişniţi şi Anton Anton.  

Comisia, cu 11 voturi pentru și 7 abţineri, a hotărât să emită aviz preliminar favorabil 
asupra proiectului de Lege. 

 
Ședința a continuat cu punctul III - Diverse. 
Doamna vicepreședinte prof.dr. Camelia Gavrilă a prezentat vizita de lucru a delegaţiei 

Comisiei în Suedia, din perioada 24 - 27 septembrie 2019. Programul vizitei a cuprins o 
întrevedere cu reprezentanți ai Comisiei permanente pentru educație și ai Comisiei permanente 
pentru afaceri culturale și cu membrii ai Grupului de prietenie Suedia-România din Parlamentul 
Suediei, convorbiri la Autoritatea Suedeză pentru Învățământ Superior, Inspectoratul Școlar 
Suedez, Agenția Națională Suedeză pentru Educație, Consiliul Suedez pentru Învățământ 
Superior, în cadrul cărora partea suedeză a prezentat sistemul național de educație - valori și 
principii, structură, organizare, politici și strategii, sistemul de evaluare, traseele absolvenților. 
Convorbirile de la Universitatea Karolinska au avut ca tematică învățământul superior din cele 
două state, mobilitatea cadrelor didactice și a studenților, programele de cooperare 
internațională, accesul pe piața muncii. Discuţiile s-au axat pe teme diverse legate de: 
îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul educaţiei; relațiile dintre comisiile parlamentare și 
ministerele de resort/ agenții/ alte structuri din domeniul educației și cercetării;  participarea 
reprezentanților instituțiilor de profil la dezbaterile comisiei; finanţarea învăţământului - modele 
specifice; tipuri de evaluare a elevilor, selecția acestora pentru un nivelul superior de educație 
(liceu, universitate); modalități de accedere în învățământul superior; managementul educațional 
al unităților de învățământ - conducerea școlii, coordonare instituțională a regiunilor, inspecția 
școlară, modalități de evaluare instituțională; accesul absolvenților pe piața muncii. S-a constatat 
că învăţământul românesc este suficient de solid şi poate rezista oricăror interferenţe şi dialoguri, 
că există o temeinicie a şcolii româneşti care este compatibilă cu sistemele europene, dar și că 
procentul din PIB alocat pentru educație în Suedia este mult mai consistent.  

 
Domnul președinte prof.univ.dr. ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a amintit că în aceeaşi 

perioadă, la Helsinki, a avut loc cel mai mare eveniment din domeniul universitar, la care au 
participat 33 de universităţi româneşti, sub pavilionul „Study in Romania”. Cu acest prilej, s-au 
încheiat parteneriate pentru mobilităţile studenţilor, acţiunea de internaţionalizare fiind extrem 
de importantă. Totodată, domnul preşedinte Sorin-Mihai Cîmpeanu a menţionat faptul că, 
începând cu anul 2018, ţara noastră este cea de-a doua destinaţie pentru urmarea studiilor 
universitare medicale din Europa, după Suedia, ceea ce reprezintă o recunoaştere a şcolii 
româneşti. De asemenea, a avut loc deschiderea primului campus universitar românesc în afara 
graniţelor ţării, Campusul Universităţii de Medicină din Târgu-Mureș, deschis la Hamburg, cu o 
alocare din partea statul german de 287 de milioane de euro, astfel încât profesori români să 
predea, iar studenții germani să obţină, în urma absolvirii, diplome de medicină sub egida 
universității româneşti.  
 Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a propus înființarea unei subcomisii pentru sport, la 
nivelul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Domnul preşedinte prof.univ.dr. ing. Sorin-Mihai Cîmpeanu a supus votului propunerea 
domnului deputat Sorin Dan Moldovan, care a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți.  
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Domnul preşedinte Sorin-Mihai Cîmpeanu a propus ca, în termen de o săptămână, fiecare 
grup parlamentar să își delege reprezentanții în această subcomisie. Propunerea a fost adoptată 
cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
            
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea - secretar de stat 
 Din partea Consiliului Naţional al Elevilor 
 - Tudor Panait.  
  

La şedinţa Comisiei de marți, 01 octombrie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 
Cîmpeanu Sorin Mihai - președinte, Gavrilă Camelia - vicepreședinte, Cherecheș Florica - 
vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-
Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Laura, Hărătău 
Elena, Huncă Mihaela, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu 
Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Șotcan Theodora, 
Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Turcescu Robert Nicolae - secretar. 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU 


