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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 

 

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
 

Adresată:  Domnului Ludovic ORBAN, prim-ministru al României 
                   Doamnei Cristina Monica ANISIE, ministru al Educației și Cercetării 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 14/10/2020 

Obiectul întrebării: Complex de măsuri pentru creșterea procentajului 
persoanelor cu studii superioare din România. 
 
Stimate domnule prim-ministru, 
Stimată doamnă ministru, 
 

Potrivit datelor furnizate recent de către Eurostat, România se situează pe 

ultima poziție printre statele Uniunii Europene în ceea ce privește 

procentajul persoanelor cu studii superioare. Acest procentaj este de doar 
25% față de media europeană de 40%, în timp ce valorile acestui indicator sunt 
35% în cazul Ungariei și de 46,6% în cazul Poloniei. 
 
România este unul din principalii furnizori de brațe de muncă necalificate în state 
ale Uniunii Europene în care procentajul pesoanelor cu studii superioare îl 
depășește cu mult pe cel din țara noastră. 
 
Exprimăm opinia că în această situație deloc încântătoare educația, în general, 
și educația universitară, în special, trebuie să constituie priorități ale Guvernului 
României, iar aceste priorități trebuie realizate inclusiv prin politici bugetare 
adecvate. 

 
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
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1. Ce complex de măsuri concrete are în vedere Guvernul României și, 

respectiv, Ministerul Educației și Cercetării pentru depășirea situației în ceea 
ce privește cel mai scăzut procentaj pe care îl are România în UE la capitolul 
persoanelor cu studii superioare și apropierea rapidă în următorii ani de 
media europeană de 40%?  
 

2. Cum se reflectă acest complex de măsuri în proiecția bugetară pe anul 2021? 
 

        Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

 

În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

 

 

Cu respect, 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat Constantin CODREANU 

 

 




