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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi toţi membrii Comisiei. 

 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 - domnul Daniel Petru Funeriu – ministru; 
 - domnul Cătălin Baba – secretar de stat.  
 De la Consiliul Naţional al Finanţării în Învăţământul Superior 
  - domnul prof. univ. dr. Radu Damian – preşedinte.  
 De la Asociaţia Municipiilor din România 
 - domnul Gheorghe Falcă – preşedinte, primar Municipiul Arad; 
 De la Asociaţia Consiliilor Judeţene 

- domnul Vasile Silvian Ciupercă – vicepreşedinte. 
De la Universitatea „Vasile Goldiş” Arad  
- domnul Iustin Stânca – prorector Universitatea „Vasile Goldiş” Arad, 
reprezentant al Uniunii universităţilor particulare din România. 
 De la Universitatea Emanuel din Oradea 
- domnul prof. univ. dr. Paul Negruţ – rector. 
 De la Universitatea Danubius Galaţi  
- domnul prof. univ. dr. Benone Puşcă – rector. 
De la Academia Comercială din Satu Mare 
- domnul prof. univ. dr. Marin Andreica – preşedinte.  

 De la Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ 
 Preuniversitar 

 - doamna Mihaela Gună – preşedinte.  
 De la Asociaţia Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România 
 - domnul Cezar Mihai Hâj – preşedinte. 
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  De la Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ 
 - domnul Aurel Cornea – preşedinte, 
 - domnul Liviu Pop. 
 De la Federaţia Sindicatelor Independente din Învăţământ „Spiru Haret”  
 - domnul Spiridon Tudor – secretar general. 
 De la Federaţia Educaţiei Naţionale 

 - domnul Mihai Pleniceanu. 
 Iniţiatori: 

 - doamna senator Ecaterina Andronescu; 
  - domnul deputat Cristian Mihai Adomniţei.    

 
 

 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea: 
 

Marţi, 20 aprilie 2010  
Ora 10.00 

 
 I.  Vizita delegaţiei Comisiei pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, 
sport şi mass-media din Parlamentul Republicii Moldova, condusă de doamna 
Corina Fusu, preşedintele Comisiei. 
 

Miercuri, 21 aprilie  2010 
Ora 14.00 – 19.00 

 
 
 1. Stabilirea procedurii de dezbatere şi aprobare a textelor legilor 
educaţiei cu care este sesizată Comisia.  
 2. Proiectul Legii educaţiei naţionale. PLx. 156/2010. Raport. Termen: 26 
aprilie 2010.  Iniţiator: Guvernul. C.D. – Prima Cameră sesizată. 
 3. Propunere legislativă "Legea educaţiei naţionale". Pl-x 115/2010. Raport. 
Termen: 3 mai 2010.  Iniţiatori: deputaţi: Ana Gheorghe, Antochi Gheorghe, Barna 
Maria Eugenia, Bănicioiu Nicolae, Bejinariu Eugen, Boabeş Dumitru, Burcău 
Doina, Burnei Ion, Călin Ion, Chisăliţă Ioan Narcis, Cindrea Ioan, Coclici Radu 
Eugeniu, Cristea Victor, Damian Ioan, Drăghici Sonia-Maria, Dumitrescu Cristian-
Sorin, Dumitru Ion, Duşa Mircea, Gliga Vasile Ghiorghe, Gust Băloşin Florentin, 
Hrebenciuc Viorel, Iordache Florin, Itu Cornel, Luca Ciprian-Florin, Macaleţi 
Costică, Marinescu Antonella, Mocioalcă Ion, Moldovan Emil Radu, Năstase Adrian, 
Neacşu Marian, Negoiţă Robert Sorin, Nica Nicolae-Ciprian, Nistor Laurenţiu, 
Pâslaru Florin-Costin, Petrescu Petre, Ponta Victor-Viorel, Popa Florian, Popeangă 
Vasile, Răţoi Neculai, Resmeriţă Cornel-Cristian, Socaciu Victor, Stanciu Anghel, 
Stan Ioan, Stan Ion, Stragea Sorin Constantin, Ştefan Viorel, Teodorescu Horia, 
Tîlvăr Angel, Vasile Aurelia, Vlase Petru Gabriel, Vlădoiu Aurel, Voicu Mădălin-
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Ştefan; senatori: Andronescu Ecaterina, Arcaş Viorel, Bălan Gheorghe Pavel, 
Belacurencu Trifon, Bota Marius Sorin-Ovidiu, Coca Laurenţiu Florian, 
Constantinescu Florin, Cordoş Alexandru, Corlăţean Titus, Crăciun Avram, Daea 
Petre, Geoană Mircea Dan, Lazar Sorin Constantin, Mang Ioan, Marcu Gheorghe, 
Mardare Radu Cătălin, Marian Valer, Mitrea Elena, Mitrea Miron Tudor, Mîrza 
Gavril, Moga Nicolae, Nicolaescu Sergiu-Florin, Nicula Vasile Cosmin, Pop 
Gheorghe, Prunea Nicolae Dănuţ, Rotaru Ion, Savu Daniel, Sârbu Ilie, Silistru 
Doina, Şova Dan Coman, Tămagă Constantin, Toma Ion, Valeca Şerban Constantin, 
Voiculescu Dan.  C.D. – Prima Cameră sesizată.  
 4. Propunere legislativă privind învăţământul superior. Pl-x 180/2010. Raport. 
Termen:  3 mai 2010.  Iniţiatori: deputaţi: Adomniţei Cristian Mihai, Almăjanu 
Marin, Berci Vasile, Buda Viorel-Vasile, Budurescu Daniel-Stamate, Calimente 
Mihăiţă, Chiţoiu Daniel, Cristian Horia, Dobre Ciprian Minodor, Dobre Victor 
Paul, Donţu Mihai-Aurel, Dragomir Gheorghe, Dumitrică George Ionuţ, Gabor 
Gheorghe, Gavrilescu Graţiela Leocadia, Gerea Andrei Dominic, Gorghiu Alina-
Ştefania, Holban Titi, Horj Pavel, Lupu Mihai, Motreanu Dan-Ştefan, Orban 
Ludovic, Palaşcă Viorel, Pieptea Cornel, Plăiaşu Gabriel, Pocora Cristina-Ancuţa, 
Popa Octavian-Marius, Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton, Pop Virgil, 
Săftoiu Ana Adriana, Stroe Radu, Ştirbu Gigel-Sorinel, Taloş Gheorghe-Mirel, Ţaga 
Claudiu, Ţurcanu Florin, Uioreanu Horea-Dorin, Voicu Mihai Alexandru; senatori: 
Frâncu Emilian Valentin, Robu Nicolae, Ţopescu Cristian George. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 
 5. Propunere legislativă privind statutul personalului didactic. Pl-x 181/2010. 
Raport. Termen: 3 mai 2010. Iniţiatori: deputaţi: Adomniţei Cristian Mihai, 
Almăjanu Marin, Berci Vasile, Buda Viorel-Vasile, Budurescu Daniel-Stamate, 
Calimente Mihăiţă, Chiţoiu Daniel, Cristian Horia, Dobre Ciprian Minodor, Dobre 
Victor Paul, Donţu Mihai-Aurel, Dragomir Gheorghe, Dumitrică George Ionuţ, 
Gabor Gheorghe, Gavrilescu Graţiela Leocadia, Gerea Andrei Dominic, Gorghiu 
Alina-Ştefania, Holban Titi, Horj Pavel, Lupu Mihai, Motreanu Dan-Ştefan, Orban 
Ludovic, Palaşcă Viorel, Pieptea Cornel, Plăiaşu Gabriel, Pocora Cristina-Ancuţa, 
Popa Octavian-Marius, Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton, Pop Virgil, 
Săftoiu Ana Adriana, Stroe Radu, Ştirbu Gigel-Sorinel, Taloş Gheorghe-Mirel, Ţaga 
Claudiu, Ţurcanu Florin, Uioreanu Horea-Dorin, Voicu Mihai Alexandru, senatori: 
Frâncu Emilian Valentin, Robu Nicolae, Ţopescu Cristian George. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 
 6. Propunere legislativă privind învăţământul preuniversitar. Pl-x 182/2010. 
Raport. Termen: 3 mai 2010.  Iniţiatori: deputaţi:Adomniţei Cristian Mihai, 
Almăjanu Marin, Berci Vasile, Buda Viorel-Vasile, Budurescu Daniel-Stamate, 
Calimente Mihăiţă, Chiţoiu Daniel, Cristian Horia, Dobre Ciprian Minodor, Dobre 
Victor Paul, Donţu Mihai-Aurel, Dumitrică George Ionuţ, Gabor Gheorghe, 
Gavrilescu Graţiela Leocadia, Gerea Andrei Dominic, Gorghiu Alina-Ştefania, 
Holban Titi, Horj Pavel, Lupu Mihai, Motreanu Dan-Ştefan, Orban Ludovic, Palaşcă 
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Viorel, Pieptea Cornel, Plăiaşu Gabriel, Pocora Cristina-Ancuţa, Popa Octavian-
Marius, Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton, Pop Virgil, Săftoiu Ana 
Adriana, Stroe Radu, Ştirbu Gigel-Sorinel, Tuşa Adriana Diana, Ţaga Claudiu, 
Ţurcanu Florin, Uioreanu Horea-Dorin, Voicu Mihai Alexandru; senatori PNL: 
Frâncu Emilian Valentin, Robu Nicolae, Ţopescu Cristian George. C.D. – Prima 
Cameră sesizată. 
  

Joi, 22 aprilie 2010 şi vineri, 23 aprilie 2010 
Ora 10.00 – 19.00 

Continuarea dezbaterilor.  
 
 

Marţi, 20 aprilie 2010 
 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele Comisiei.  
 Conform ordinii de zi, a avut loc întâlnirea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport, condusă de domnul prof.univ.dr. Cristian Sorin Dumitrescu cu 
delegaţia Comisiei pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media din 
Parlamentul Republicii Moldova, condusă de doamna Corina Fusu, preşedintele 
Comisiei. Componenţa delegaţiei a fost următoarea:  

- doamna Corina Fusu, preşedintele Comisiei. Componenţa  
- domnul Ghenadie Ciobanu, membru al Comisiei  
- domnul Mihai Şleahtiţchi, membru al Comisiei 
- domnul Oleg Serebrian, membru al Comisiei 
- doamna Ludmila Belcencova, deputat neafiliat 
- domnul Sergiu Corneţchi, consultant principal al Comisiei 
- doamna Carmelia Albu, membru al Consiliului Coordonator al  

Audiovizualului din Republica Moldova 
 Domnul prof.univ.dr. Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei, a 
salutat prezenţa delegaţiei din Republica Moldova şi a considerat că pentru educaţie 
întotdeauna au existat auspicii bune în relaţiile bilaterale. În continuare, a prezentat 
membrii Comisiei şi a făcut o scurtă prezentate a obiectivelor Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Pe agenda Comisiei se află în dezbatere Legea 
educaţiei naţionale, un moment important, plin de încărcătură politică, care se află în 
atenţia opiniei publice, la care s-au adunat sute de amendamente care vor fi analizate 
pentru a ieşi o lege bună care să funcţionare un număr mare de ani fără modificări şi 
care să asigure stabilitate în sistem şi o anumită predictibilitate în educaţia tinerilor. 
România face parte din Uniunea Europeană şi se confruntă cu libera circulaţie a forţei 
de muncă, iar tinerii vor trebui să facă faţă pieţei muncii în funcţie de valorile şi 
calitatea în care sunt pregătiţi. De asemenea, domnul preşedinte Cristian Dumitrescu 
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a subliniat că doreşte ca România să se regăsească cu Republica Moldova într-un 
spaţiu liber al Uniunii Europene. 
 Doamna Corina Fusu, preşedintele Comisiei pentru cultură, educaţie, cercetare, 
tineret, sport şi mass-media din Republica Moldova, a prezentat membrii delegaţiei şi 
a arătat preocupările importante ale Comisiei, care cuprinde şi alte domenii diferite 
de cele ale Comisiei din Camera Deputaţilor, şi anume cultură şi mass-media. 
Prioritară la comisie este libertatea de exprimare în presă. Au făcut modificări la 
codul audiovizual. Pe segmentul educaţiei se preocupă de proiectul Codului 
educaţiei, care nu este încă public, se află în lucru. La capitolul cercetare au dezbateri 
aprinse privind locul Academiei de Ştiinţe în Republica Moldova care s-a transformat 
într-un Minister al Cercetării. Pe domeniul tineret se află în primă lectură proiectul de 
lege cu privire la voluntariat. Pe domeniul culturii se află mai multe proiecte de lege 
în lucru. A avut vizite interesante în România la Ministerul Culturii şi Ministerul 
Educaţiei. 
 Domnul Mihai Şleahtiţchi, membru al Comisiei face parte din comitetul de 
lucru al Codului educaţiei. La Ministerul Educaţiei a aflat multe lucruri noi despre 
proiectul Legii educaţiei naţionale. În Republica Moldova sistemul educaţional este 
îndreptat spre spaţiul european. 
 La întâlnire au mai luat cuvântul domnii deputaţi Victor Cristea, Cristian 
Adomniţei, Cătălin Croitoru, Anghel Stanciu, Mihai Surpăţeanu, Josef Koto, Teodor 
Spînu. 
  
 

Miercuri, 21 aprilie 2010 
Ora 14.00 

 
 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin 
Dumitrescu, preşedintele Comisiei.  

Domnul prof.univ.dr. Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei,  a 
prezentat ordinea de zi a şedinţei comisiei şi o supune la vot. 

Ordinea de zi  a fost votată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
Propunerea domnului preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu de a avea loc 

numai dezbaterile generale cu privire la cele cinci proiecte de legi privind sistemul 
naţional de educaţie, urmând ca discuţiile pe articole să se desfăşoare în următoarele 
şedinţe, a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Este vorba de proiectul Guvernului 
Boc, varianta Funeriu, de varianta pe care Guvernul şi-a asumat răspunderea în 
toamna anului trecut, varianta Andronescu, având ca iniţiatori deputaţii şi senatorii 
Grupului Parlamentar al PSD+PC, şi cele trei proiecte de lege ale Grupului 
Parlamentar al PNL, numite şi varianta Adomniţei. 

Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a propus ca dezbaterile generale 
să aibă loc până la ora 19.00, iar dacă în decursul şedinţei Comisiei Biroul permanent 
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transmite un răspuns cu privire la solicitarea făcută de către Comisie, în care este 
prevăzut calendarul dezbaterilor, acesta va fi luat în discuţie.  

Domnul deputat Theodor Marius Spînu a propus suspendarea discuţiilor legate 
de primul punct al ordinii de zi, referitor la stabilirea procedurii de dezbatere şi 
aprobare a textelor legilor educaţiei cu care este sesizată Comisia,  şi amânarea 
acestora până la sfârşitul şedinţei. Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi.  

Domnul ministru Daniel Petru Funeriu a mulţumit Comisiei pentru faptul că 
într-un interval scurt de timp de la depunerea proiectului Legii educaţiei în 
Parlamentul României, acesta a intrat în dezbaterea Comisiei. Domnul ministru 
Daniel Petru Funeriu a susţinut că Legea educaţiei trebuie să fie un drum către fiecare 
copil din România; a  prezentat punctele cheie ale proiectului de lege, pe care îl 
consideră bazat în totalitate pe Pactul Naţional pentru Educaţie şi pe Strategia de 
educaţie elaborată de Comisia Prezidenţială. Domnul ministru Daniel Funeriu a 
considerat că cele trei iniţiative  legislative au atât puncte comune, cât şi puncte 
divergente. Proiectul înaintat de Guvern doreşte să ofere stabilitate sistemului 
educaţiei naţionale şi prezintă două opţiuni majore: aducerea clasei pregătitoare la 
nivelul învăţământului primar şi trecerea clasei a noua la învăţământul gimnazial. 

Unul dintre principalele obiective ale aducerii clasei a noua la învăţământul 
gimnazial se doreşte a fi o măsură concretă de combatere a abandonului şcolar. 

Un alt obiectiv pe care proiectul Legii educaţiei înaintat de Guvernul României  
şi-l  propune este acela de asigurare a unui plus de coerenţă pentru curricula şcolară. 
În acest sens, un element esenţial îl reprezintă conceptul de evaluare 
transdisciplinară, elementul central al acesteia fiind reprezentat de portofoliul 
educaţional. 

În ceea ce priveşte modalitatea de finanţare a instituţiilor de învăţământ, noul 
proiect introduce ca şi instrument de finanţare costul standard per elev.  

Actul de administrare a unităţilor şcolare implică trei părţi cu responsabilităţi 
explicite, respectiv: profesorii, părinţii elevilor şi autorităţile locale. 

Succesul modernizării sistemului de învăţământ depinde în mod decisiv de 
gradul de profesionalizare a corpului didactic; se impune, de asemenea, 
recredibilizarea cât mai rapidă a învăţământului superior. În acest sens, domnul 
ministru Funeriu consideră că elementele cheie ale procesului de recredibilizare sunt 
următoarele:  
 - conectarea instituţiilor de învăţământ superior la realităţile imediate; 
 - democratizarea modului de alegere a Senatelor universitare; 
 - eliminarea criteriilor de vechime pentru încurajarea diasporei ştiinţifice şi 
academice româneşti în scopul întoarcerii acestora în cadrul universităţilor din ţară; 
 - finanţarea universităţilor trebuie făcută în strânsă corelare cu misiunea lor 
specifică. 

Doamna senator Ecaterina Andronescu, în calitate de iniţiator, a prezentat 
corpul de lege pe care Guvernul României şi-a asumat răspunderea în anul 2009 şi a 
constatat că scheletul actualului proiect de lege este aproape identic cu cel anterior. A 
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solicitat un consens politic pe viitoarea Lege a educaţiei, considerând că aceasta este 
calea pentru a conferi stabilitate sistemului educaţional din România. De asemenea, a 
evidenţiat importanţa deosebită a educaţiei timpurii, dar are rezerve faţă de încercarea 
de trecere a clasei a noua la ciclul gimnazial, deoarece crede că această măsură poate 
crea probleme în învăţământul din mediul rural, datorită numărului insuficient de 
cadre didactice calificate. 

Doamna senator Ecaterina Andronescu a considerat că este momentul 
responsabilizării  consiliilor şcolare care funcţionează la nivel de gimnaziu, prin 
acordarea unei autonomii mai extinse şi a solicitat mai multă flexibilitate pentru 
programele de studii universitare, considerând, totodată, ca fiind necesară, conectarea 
instituţiilor de învăţământ superior cu cercetarea ştiinţifică. 

De asemenea, a apreciat că funcţiile de conducere din mediul universitar ar 
trebui să fie lăsate la latitudinea comunităţilor academice. 

Domnul deputat Cristian Adomniţei, în calitate de iniţiator, a prezentat 
propunerile legislative ale Partidului Naţional Liberal pe care le consideră ca fiind 
baza structurală pentru celelalte două proiecte, deoarece au fost lansate în anul 2008. 
De asemenea, a făcut precizarea că proiectele Partidului Naţional Liberal au fost 
depuse la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor în mod special mai târziu cu o zi 
decât proiectul înaintat de Guvernul României, din dorinţa de a se evita un eventual 
blocaj politic. 

Domnul deputat Cristian Adomniţei a apreciat că nici unul dintre proiecte nu 
este perfect, dar că, din acestea toate, poate rezulta o lege foarte bună pentru sistemul 
educaţional din România. A atras atenţia asupra faptului că cea mai îndoielnică 
soluţie ar fi aceea prin care unul sau altul dintre proiectele aflate în dezbatere ar trece 
prin asumarea tacită a acestuia în Camera Deputaţilor. 

Ca şi doamna senator Ecaterina Andronescu, domnul deputat Cristian 
Adomniţei a identificat puncte comune pentru toate proiectele aflate în dezbatere, dar 
şi câteva diferenţe esenţiale, diferenţe care ar trebui armonizate prin consens politic. 
Totodată, îşi exprimă regretul pentru faptul că înţelegerea politică care a funcţionat 
între toate partidele parlamentare cu ocazia lansării Pactului Naţional pentru 
Educaţie, nu mai este de actualitate, în ciuda faptului că principiile pe care acest 
document a fost structurat îşi păstrează în continuare validitatea. 

Doamna Mihaela Gună, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de 
Părinţi – Învăţământ Preuniversitar, a spus că asociaţia a încercat să îşi aducă 
contribuţia la proiectele de lege din 2008 şi 2009, dar nu a putut face acelaşi lucru şi 
cu actualul proiect de lege deoarece asociaţia nu a mai fost solicitată în acest sens, în 
ciuda faptului că este semnatară a Pactului Naţional pentru Educaţie. A solicitat ca 
reprezentanţii părinţilor să facă parte din consiliile de administraţie la nivelul 
învăţământului gimnazial, alături de cei ai elevilor şi ai comunităţilor locale. Face 
această solicitare deoarece, din lectura actualului proiect de lege, reiese că 
reprezentanţii părinţilor ar urma să fie excluşi din cadrul consiliilor de administraţie. 
A apreciat în mod favorabil faptul că proiectul se apropie din ce în ce mai mult de 
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elev, dar consideră că durata cursurilor liceale de numai trei ani în cazul liceelor 
teoretice reprezintă prea puţin pentru ca un elev să îşi însuşească cunoştinţele 
necesare carierei lui ulterioare.  

Domnul Cezar Mihai Hâj, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Organizaţiilor 
Studenţeşti din România, a considerat că proiectul de lege înaintat de Guvernul 
României nu răspunde nevoilor studenţilor, de aceea, pe lângă faptul că a transmis 
Comisiei propuneri de amendare a textului legii, avertizează asupra faptului că 
studenţii vor folosi toate pârghiile legale pentru a-i aduce corecţiile cuvenite. 

Domnul Aurel Cornea, reprezentantul Federaţiei Sindicale Libere din 
Învăţământ, a apreciat că toate proiectele de lege aflate în dezbatere au la bază 
expertiza întregului sistem de învăţământ şi ţin cont atât de conţinutul Pactului 
Naţional pe Educaţie, cât şi de cel al Strategiei Naţionale în domeniu. Consideră că 
ciclul gimnazial de nouă clase nu asigură un certificat de competenţe naţionale pentru 
elevi, că titularizarea pe post a cadrelor didactice nu reprezintă, automat, garanţia 
stabilităţii sistemului de învăţământ, din acest motiv titularizarea trebuie să fie făcută 
nu pe post didactic, ci în cadrul sistemului de învăţământ.  

Domnul Aurel Cornea a susţinut că managementul unităţii de învăţământ în 
formula propusă de Guvern nu este de acceptat, apreciind că o pondere de 
reprezentare de 50% a cadrelor didactice în cadrul consiliilor de administraţie ar fi 
una mult mai realistă, comparativ cu cea de doar 33% propusă de Guvern. De 
asemenea, a considerat că finanţarea în proporţii egale a celor două forme de 
învăţământ public, respectiv, privat, ar putea conduce la o concurenţă neloială în 
cadrul sistemului de învăţământ; cel care ar avea de suferit de pe urma adoptării unei 
asemenea măsuri ar fi învăţământul public. O altă solicitare expres formulată este cea 
legată de acurateţea capitolului referitor la învăţământul superior tehnic din cadrul 
proiectului de lege, considerat ca fiind insuficient fundamentat, dar şi de introducerea 
explicită în textul legii a prevederii conform căreia învăţământului naţional nu i se 
poate acorda din bugetul anual cu mai puţin de 6% din PIB.  

Domnul Spiridon Tudor, secretar general al Federaţiei Sindicatelor Libere din 
Învăţământ “Spiru Haret”, a susţinut că structura sindicală pe care o reprezintă şi-ar fi 
dorit ca proiectul de lege să fie rezultatul unor solide studii şi cercetări care să-l facă 
inatacabil din punctul de vedere al validităţii sociale, constatând că acesta nu a fost 
suficient de serios dezbătut cu partenerii sociali şi că menirea sa ar fi fost aceea de a 
răspunde necesităţilor concrete ale fiecăruia dintre părţile implicate în procesul de 
învăţământ. 

Domnul Mihai Pleniceanu, reprezentantul Federaţiei Educaţiei Naţionale,  a 
susţinut că o parte dintre articolele proiectului de lege sunt considerate ca fiind 
inacceptabile din punctul de vedere al sindicatelor, ceea ce ar putea conduce la noi 
acţiuni greviste din partea acestora. Este vorba de cele care fac referire la titularizarea 
cadrelor didactice pe post şi nu în sistem, la lipsa unor articole explicite care să 
stipuleze plăţi compensatorii pentru personalul disponibilizat din învăţământul 
preuniversitar, exprimându-şi, totodată, nedumerirea faţă de lipsa de coerenţă a unora 
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dintre articolele proiectului de lege, cu deosebire a celor referitoare la statutul 
personalului didactic. De asemenea, consideră că multe articole au o formulare mai 
degrabă jurnalistică, nefiind suficient de bine fundamentate. 

Domnul prof. univ. dr. Paul Negruţ, rectorul Universităţii Emanuel din Oradea, 
a considerat că există o tendinţă periculoasă de a mutila sistemul naţional de 
învăţământ prin desconsiderarea valenţelor acestuia. Şi-ar dori ca în proiectul de lege 
să existe o delimitare mai precisă a celor trei forme de învăţământ, de stat, particular 
şi confesional, fiind imperios necesară evitarea oricărei forme de discriminare între 
acestea. 
 Domnul Iustin Stânca, prorector Universitatea „Vasile Goldiş” Arad, a 
remarcat faptul că toate cele trei proiecte fructifică conceptul managementului 
structurat pe principii ferme, ceea ce reprezintă o premiză de succes pentru noua lege 
a educaţiei. 

Domnul prof. univ. dr. Benone Puşcă, rectorul Universităţii Danubius din 
Galaţi, a constatat că fiecare dintre proiectele aflate în dezbatere aduce ceva nou 
pentru dezvoltarea învăţământului românesc, dar consideră ca fiind incorectă 
abordarea conform căreia numărul  locurilor cu taxă care se regăsesc anual în 
învăţământul universitar trebuie să-l depăşească net pe cel al locurilor fără taxă. În 
ideea eliminării oricărei concurenţe neloiale dintre învăţământul de stat şi cel privat, 
consideră ca fiind interesantă ipoteza privatizării întregului sistem de învăţământ. De 
asemenea, propune ca în cadrul viitoarei legi a educaţiei să existe capitole speciale 
destinate învăţământului privat şi celui confesional.  

Domnul deputat Vasile Berci a considerat că Legea nr. 84/1995 nu mai oferă 
soluţii viabile pentru rigorile actuale ale învăţământului românesc şi că se simţea 
nevoia unei noi reglementări a domeniului. Din acest punct de vedere, apreciază ca 
fiind un câştig faptul că există în dezbatere  nu mai puţin decât trei proiecte de lege 
cu acelaşi obiect de reglementare, deoarece acest fapt oferă posibilitatea construirii 
unei legi performante, dar remarcă dificultatea pe care o presupune aducerea clasei a 
noua către ciclul gimnazial. De asemenea, consideră că există pericolul de a se 
ajunge, în unele zone, la pierderea personalităţii juridice a unor unităţi de învăţământ 
din sistemul preuniversitar şi că finanţarea învăţământului privat ar trebui 
reglementată mai strict. 

Domnul deputat Theodor Marius Spînu readuce în discuţie primul punct al 
ordinei de zi, solicitând adoptarea unei hotărâri ferme în privinţa ordinei în care vor fi 
dezbătute cele trei proiecte de lege, stabilindu-se cu claritate care dintre proiecte va fi 
considerat ca fiind proiectul de lege intrat în dezbaterea comisiei, celelalte urmând a 
se constitui în amendamente la acesta. Totodată, îşi exprimă speranţa că la dezbaterile 
proiectului de lege vor participa şi reprezentanţii principalilor actori implicaţi în 
procesul de învăţământ. 

Domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei, apreciază 
momentul intrării pe ordinea de zi a Comisiei a nu mai puţin de trei proiecte de lege 
privind reformarea sistemului naţional de educaţie ca fiind unul deosebit de important 
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şi pledează, încă odată, pentru un consens politic capabil să ducă la obţinerea unui 
produs finit performant, capabil de a aduce un plus de claritate şi eficienţă pentru 
întreg învăţământul românesc. Considerând că legea trebuie să confere sistemului 
stabilitatea şi predictibilitatea indispensabile bunei funcţionări a acestuia, domnul 
preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu apreciază că este nevoie de o conectare 
riguroasă a învăţământului românesc la piaţa muncii şi la societatea viitorului. 

De asemenea, a precizat că dezbaterea în cadrul Comisiei va dura două 
săptămâni, data de 7 mai 2010 fiind cea la care urmează să fie înaintat raportul asupra 
proiectului de lege. Constată, totuşi, că există, încă, o problemă nerezolvată la nivelul 
Comisiei, anume cea legată de prioritatea de dezbatere a proiectelor aflate pe ordinea 
de zi şi care, toate, au acelaşi obiect de reglementare. 

În continuare, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a adus la 
cunoştinţa membrilor Comisiei conţinutul adresei Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor, prin care se comunică acceptul asupra solicitării de aprobare a unui 
program prelungit de lucru săptămânal, acesta urmând a se desfăşura inclusiv vinerea 
până la ore 19.00. De asemenea, a menţionat faptul că Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor a lăsat la latitudinea Biroului Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 
şi sport stabilirea ordinei de abordare a celor cinci proiecte depuse. Amendamentele 
se depun până pe data de 26 aprilie 2010.  

Domnul deputat Răzvan Mustea a solicitat convocarea imediată a şedinţei 
Biroului Comisiei, pentru rezolvarea urgentă a acestei probleme, fiind susţinut în 
acest sens şi de domnii deputaţii Doiniţa-Mariana Chircu, Josif Koto, Cătălin 
Croitoru, Cristian Adomniţei şi Gelu Vişan. 

Domnul deputat Cristian Sorin Dumitrescu a anunţat că, în urma unei decizii 
majoritare de trei voturi pentru şi două împotrivă, s-au hotărât următoarele: iniţiativa 
legislativă reţinută de Comisie ca proiect de bază este proiectul Legii educaţiei 
naţionale (PLx. 156/2010), iar prevederile celorlalte iniţiative legislative, anume 
propunerea legislativă "Legea educaţiei naţionale" (Pl-x 115/2010), propunerea 
legislativă privind învăţământul superior (Pl-x 180/2010), propunerea legislativă 
privind statutul personalului didactic (Pl-x 181/2010) şi propunerea legislativă 
privind învăţământul preuniversitar (Pl-x 182/2010), au fost considerate, integral, 
amendamente la proiectul de bază. 

În zilele de joi, 22 aprilie şi vineri, 23 aprilie 2010 lucrările Comisiei au avut 
pe ordinea de zi studiu individual asupra celor cinci proiecte ale legii educaţiei 
naţionale. 

 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU 
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