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CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 03 mai 2022 
Nr. 4C-11/142 

SINTEZA 
ședințelor Comisiei din zilele de 26, 27 și 28 aprilie 2022 

 
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Marți, 26 aprilie 2022 
Documentare și analiză 

Studiu:  Analiza asigurării transportului județean gratuit al elevilor din România 
Miercuri, 27 aprilie 2022 

I. AVIZ 
1. Proiect de Lege privind înființarea Muzeului National al Revoluției Anticomuniste 

din Decembrie 1989. PLx. 205/2022. C.D. – Cameră decizională.  
II. RAPORT 

2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 
nr.1/2011. Plx.212/2022. Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. C.D. – 
Cameră decizională. 

III. DIVERSE 
Constituire grup de lucru ”Alimentație sănătoasă și suport alimentar în unitățile de 

învățământ preuniversitar” 
Joi, 28 aprilie 2022 

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

În ziua de marți, 26 aprilie 2022, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare și 
analiză asupra studiului ”Analiza asigurării transportului județean gratuit al elevilor din 
România”. 

Miercuri, 27 aprilie 2022 
 

 La lucrările ședinței au fost prezenți toți membrii Comisiei.  
  
 La lucrările ședinței au participat ca invitați: 
 Din partea Ministerului Educației: 
 - Florian Lixandru - secretar de stat 
 Din partea Ministerului Culturii: 

- András István Demeter - secretar de stat. 
 
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Natalia Elena Intotero, 

președintele Comisiei pentru învățământ. 
Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 

prezenți. 
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Ședința a debutat cu dezbaterea proiectului de Lege privind înființarea Muzeului 
National al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 (PLx. 205/2022). 
 Doamna președinte Natalia Elena Intotero a precizat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare înființarea Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 
1989, instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea 
Ministerului Culturii. 
 Domnul vicepreședinte Onuţ Valeriu Atanasiu a propus un aviz favorabil asupra 
inițiativei. 
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat un aviz favorabil asupra 
proiectului de lege. 
 
 În continuare, s-a discutat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii educației naționale nr.1/2011 (Plx.212/2022). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea creșterii 
finanțării suplimentare care se acordă, în prezent, universităților publice de la bugetul de stat, 
prin bugetul alocat Ministerului Educației. Se propune majorarea ponderii finanțării 
suplimentare de la 30% la 50% din suma alocată la nivel național, universităților de stat, ca 
finanțare de bază, precum și instituirea unor reguli referitoare la cheltuirea sumelor provenind 
din fondul de dezvoltare instituțională a universităților publice. 
 Domnul secretar de stat Florian Lixandru a menționat că Ministerul Educației și 
Guvernul nu susțin propunerea legislativă. Conținutul inițiativei legislative nu este corelat și 
integrat cu celelalte prevederi care au ca obiect finanțarea suplimentară a învățământului 
superior. Finanțarea învățământului superior se realizează, de regulă, prin intermediul 
finanțării de bază și a finanțării complementare, iar finanțarea suplimentară apare ca fiind 
excepția de la regulă. Referitor la propunerea de realizare a unui ordin comun al Ministerului 
Educației și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în vederea elaborării criteriilor de 
determinare a gradului de absorbție a absolvenților, se află în proces de implementare proiectul 
„ReCONECT - Adaptare la schimbare - Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, 
Evaluare a Pieței Muncii și Educației”, POCU 801/3/15/140092, proiect cofinanțat de Uniunea 
Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, 
prin care se elaborează un mecanism integrat de monitorizare a inserției absolvenților 
programelor de educație și formare profesională care cuprinde și monitorizarea inserției 
absolvenților din învățământul universitar. Proiectul ReCONECT este implementat de Agenția 
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în parteneriat cu Ministerul Educației (ME), 
Unitatea Executivă pentru Finanțarea învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 
Inovării (UEFISCDI), Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), Institutul Național 
de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS), Centrul 
Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT). 
 Domnul deputat Marius-Andrei Miftode a propus amânarea dezbaterilor având în 
vedere că inițiatorul acestei inițiative nu a putut fi prezent.  
 Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți a adoptat propunerea de amânare a 
inițiativei legislative. 
   

Punctul III - DIVERSE a fost amânat pentru o ședință viitoare. 
 
La lucrări au fost prezenți următorii deputați: Natalia-Elena Intotero - președinte, Aurel 

Nechita - vicepreședinte, Onuţ Valeriu Atanasiu - vicepreședinte, Vasile-Aurel Căuş - 
vicepreședinte, Szabó Ödön - vicepreședinte, Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş - secretar, Rodica-
Luminiţa Barcari - secretar, Filip Havârneanu - secretar, Cătălina Ciofu, Bulai Oana-Gianina, 
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Ognean Crîstici, Ioan Cupșa, Romulus-Marius Damian, Gal 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, 
Simina-Geanina-Daniela Tulbure, Boris Volosatîi, Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 În ziua de joi, 28 aprilie 2022, Comisia a avut pe ordinea de zi documentare, consultare 
și analiză asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 


