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SINTEZA 
al şedinţelor comisiei din zilele de 07 și 08 iunie 2017 

 
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 

Miercuri, 07 iunie 2017 
I. RAPORT 

Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a 
educaţiei naţionale. Plx. 181/2017. Raport. Termen: 20 iunie 2017.  

II. DIVERSE 
Joi, 08 iunie 2017 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

 
Miercuri, 07 iunie 2017 

 
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat prof.dr. Camelia Gavrilă, 

președintele Comisiei.  
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
Lucrările ședinței au început cu propunerea legislativă pentru modificarea art.31 alin. 

(21) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Plx. 181/2017) care are ca obiect de 
reglementare modificarea art.31 alin.(21) din Legea educației naționale nr.1/2011, în sensul 
reorganizării și funcționării liceelor cu profil agricol în subordinea Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale și coordonarea Ministerului Educației Naționale. 
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a subliniat faptul că propunerea legislativă este 
neclară și ambiguă, nu precizează ce presupune raportul de subordonare între liceele cu 
profil agricol și  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. De asemenea, a precizat că se 
propun modificări de fond privind sistemul educațional. A considerat că este inoportună 
descentralizarea sistemului de învățământ pe sectoare de activitate.  

Domnul secretar de stat Petru Andea a precizat că s-a format o comisie bipartită între 
Ministerul Educației Naționale și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a 
analiza trecerea liceelor agricole în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale și coordonarea Ministerului Educației Naționale. Consecințele sunt extrem de 
complexe și vaste, nu se pune problema numai de cine coordonează partea didactică, dar 
mai ales ce se întâmplă cu patrimoniul care, în prezent, aparține administrației locale. 
Totodată, finanțarea este asigurată tot de administrația locală. În consecință, după discuții 
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îndelungate s-a ajuns la concluzia că acestea trebuie extinse și la Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, dar și la reprezentanții 
structurilor asociative ale primăriilor. Ministerul Educației Naționale a solicitat Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale o listă cu responsabilitățile pe care și le asumă. În prezent, 
în țară există 125 de licee care au și componentă agricolă, dar au și alte specializări, și 22 de 
licee cu profil agricol. Ministerul Educației Naționale ar dori ca liceele agricole să se 
încadreze în învățământul dual. Domnul secretar de stat Petru Andea a rugat amânarea 
dezbaterii pentru rezolvarea problemelor prezentate.   
 Doamna președinte Camelia Gavrilă a menționat că există un cadru legislativ prin 
care acest parteneriat între cele două ministere poate să funcționeze. A subliniat că este 
nevoie de prudență, deoarece este posibil ca și alte licee cu alt profil, precum economic, 
tehnologic etc. să solicite același lucru. 
 Domnul deputat Radu Costin Vasilică a propus amânarea dezbaterii propunerii 
legislative. 
 Domnul deputat Alexandru Rădulescu a susținut propunerea de amânare a dezbaterii. 
 Doamna deputat Ionela-Cristina Iurișniți a fost de acord cu amânarea dezbaterii 
pentru ca cele două ministere să se documenteze. A arătat că învățământului francez are 
acest sistem în care liceele cu profil agricol sunt în subordinea Ministerului Agriculturii.  
 Doamna vicepreședinte Florica Cherecheș a considerat foarte bună intenția 
Ministerului Educației Naționale de direcționare a liceelor agricole către învățământul dual. 
 Supusă votului, propunerea de amânare a dezbaterii cu 2 săptămâni a fost aprobată cu 
unanimitatea voturilor celor prezenți. 
 
 La punctul Diverse, doamna președinte Camelia Gavrilă a informat membrii 
Comisiei despre solicitarea adresată de Organizația Salvați Copiii, ca o delegație a copiilor 
participanți la cea de a XVII-a ediție a Forumului Național Copiilor să se fie primiți de 
membrii Comisiei, în ziua de joi, 08 iunie 2017, pentru dezbaterea problemelor legate de 
accesul la educație. 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  
 De la Ministerul Educaţiei Naţionale  
 - Petru Andea  - secretar de stat. 
  
 La şedinţa Comisiei de miercuri, 07 iunie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu 
Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra Lavinia Corina,  Biro Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin 
Mihai,  Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-Ionela, Mareș Mara,  Meiroșu 
Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, 
Romanescu Cristinel, Tîlvăr Angel,Todor Adrian, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, 
Zisopol Dragoș Gabriel.  
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Rădulescu Dan Răzvan,   
 
 

În ziua de joi, 08 iunie 2017, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.                    
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 La şedinţa Comisiei de joi, 08 iunie 2017 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - 
vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Abu-Amra 
Lavinia Corina,  Biro Zsolt-Istvan, Cîtea Vasile, Georgescu Nicolae, Iurișniți Cristina-
Ionela, Mareș Mara,  Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo 
Florin, Rădulescu Alexandru, Romanescu Cristinel, Todor Adrian, Tîlvăr Angel, Turcan 
Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel.  
 
 La şedinţa Comisiei au absentat următorii deputați: Szabo Odon, Cîmpeanu Sorin 
Mihai,  Rădulescu Dan Răzvan.   
  
 
 
 

PREȘEDINTE 
 

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ  
 


